
 الرسالة البديعة 

 المعلنة بفضائل الشيعة

 تأليف

 العالمة عبدهللا بن زيد العنسي رضي هللا تعالى عنه 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ا٢بمد هلل رٌب العا٤بْب، كالصبلة كالسبلـ على سٌيدنا ٧بمد كعلى أىل بيتو الطيبْب 
 كبعد: -الطاىرين، الذين أذىب اهلل عنهم الرجس كطٌهرىم تطهّبان 

) يسٌر مكتبة أىل البيت)ع( للدراسات اإلسبلمية أف تقدـ لك أخي ا٤بؤمن الكرصل كتاب 
القاضي العبلمة عبداهلل بن زيد العنسي رٞبو  الرسالة البديعة المعلنة بفضائل الشيعة (

 ـ.2002ىػ، 1423كذلك ضمن الدفعة الثالثة الصادرة عن ا٤بكتبة عاـ  -اهلل تعاذل

كألئمة أىل البيت  -صىلَّى اهلل عىلىٍيًو كآلو كىسىلَّم-العهد هلل تعاذل كلرسولو كخبلؿ ذلك ٪بدد 
ٗبواصلة ما بدأناه، كالسّب قدمان ُب نشر عقائد أىل البيت)ع(  -صلوات اهلل عليهم -

كمػذىبهم من خبلؿ نشر تراثهم الفكرم، كما خٌلفوه من علـو جليلة أسهمت كتيٍسهم ُب 
صوؿ هبا إذل السعادة األبديٌة ، دكف أف ٫باكؿ صياغة عقائدىم صػبلح اجملتمعات ، كالو 

حسب ما يركؽ لنا، ك٪بعلها سىًلسىة ًبسىبلسىًة عىٍصرنا، بل نقٌدمها كما قػٌدمها أئمة اآلؿ، 
فقد كفٍونا ا٤بؤكنة ُب ذلك، كما بقي إال أف نغَبؼ من مائهم الزالؿ، كاىتمامنا بذلك ٤با 

ِإنََّما يُرِيُد اللَُّو لُِيْذِىَب َعْنـُكُم الرّْْجَس َأْىـَل اْلبَـْيِت  } عاذل:سبق كذكرناه من أمثاؿ قولو ت
إنما َولِيُُّكُم اللَُّو َوَرُسولُُو َوالَِّذيَن َءاَمُنوا }[ كقولو تعاذل: 33]األحزاب:{َويَُطهّْرَُكْم َتْطِهيًرا

ُقْل ََل } كقولو تعاذل: ، [55]ا٤بائدة:{ رَاِكُعونَ  الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَََّلَة َويـُْؤُتوَن الزََّكاَة َوُىمْ 
 [.23]الشورل:{ َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو َأْجًرا ِإَلَّ اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْرَبى



:))إشل تارؾ فيكم ما إف ٛبسكتم بو  -صىلَّى اهلل عىلىٍيًو كآلو كىسىلَّم-كأمثاؿ قوؿ رسوؿ اهلل 
عَبٌب أىل بيٍب ، إف اللطيف ا٣ببّب نبأشل أهنما لن لن تضلوا من بعدم أبدان كتاب الٌلو ك 

:))أىل بيٍب فيكم  -صىلَّى اهلل عىلىٍيًو كآلو كىسىلَّم-يفَبقا حٌب يردا علٌي ا٢بوض((، كقولو 
صىلَّى اهلل عىلىٍيًو كآلو -كسفينة نوح، من ركبها ٪با كمن ٚبٌلف عنها غرؽ كىول((، كقولو 

-ل األرض كما أف النجـو أماف ألىل السماء(( ، كقولو :))أىػل بيٍب أمػاف ألى -كىسىػلَّم
من سٌره أف ٰبيا حياٌب؛ كٲبوت ٩باٌب؛ كيسكن جنة عدف )) :  -صىلَّى اهلل عىلىٍيًو كآلو كىسىلَّم

الٍب كعدشل ريب؛ فليتوٌؿ عليان كذريتو من بعدم؛ كليتوٌؿ كلٌيو؛ كليقتًد بأىل بيٍب؛ فإهنم عَبٌب 
صىلَّى اهلل عىلىيػًٍو كآلو -كقد بٌْب  -ا٣برب زقوا فهمي كعلمي.....((؛ خيلقوا من طينٍب ؛ كري 

عندما جلَّلهم  -عىلىٍيهم السَّبلـ  -أهنم علي؛ كفاطمة؛ كا٢بسن كا٢بسْب كذريٌتهما -كىسىلَّم 
بكساءو كقاؿ: ))الٌلهم ىؤالء أىل بيٍب فأذىب عنهم الرجس  -صىلَّى اهلل عىلىٍيًو كآلو كىسىلَّم-

 هّبان((.كطهرىم تط

 كغّبىا من النصوص الواضحة ا١بلٌية الدالة على أهنم عركة اهلل الوثقى، كحبلو ا٤بتْب األقول.

 * * * * * * * * * * * * 

 وقد صدر عن مكتبة أىل البيت)ع( للدراسات اإلسَلمية:

لوامع األنوار في جوامع العلوم واآلثار وتراجم أولي العلم واألنظار، تأليف/  -1
رضوان اهلل تعالى وسَلمو  -لحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي اإلمام ا
 .-عليهم 

مجموع كتب ورسائل اإلمام األعظم أمير المؤمنين زيد بن علي)ع(، تأليف/  -2
 اإلمام األعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب)ع(.

الحجة عبداهلل بن  شرح الرسالة الناصحة باألدلة الواضحة، تأليف/ اإلمام -3
 حمزة)ع(.

 صفوة اَلختيار في أصول الفقو، تأليف/ اإلمام الحجة عبداهلل بن حمزة )ع(. -4



المختار من األحاديث واآلثار من كتب األئمة األطهار وشيعتهم األخيار، تأليف/  -5
 السيد العَلمة محمد بن يحيى حفظو اهلل.

، تأليف/ السيد اإلمام الهادي بن ىداية الراغبين إلى مذىب العترة الطيبين -6
 إبراىيم الوزير)ع(.

اإلفادة في تاريخ األئمة السادة، تأليف/ اإلمام أبي طالب يحيى بن الحسين  -7
 الهاروني)ع(.

على مذىب الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراىيم  -المنير  -8
 ري رضي اهلل عنو.، تأليف/ أحمد بن موسى الطب -َعَلْيهم السََّلم-

نهاية التنويو في إزىاق التمويو، تأليف السيد اإلمام / الهادي بن إبراىيم  -9
 الوزير)ع(.

تنبيو الغافلين عن فضائل الطالبيين، تأليف/ الحاكم الجشمي المحسن بن  -10
 محمد بن كرامة رحمو اهلل تعالى.

اإلمام الحجة/ مجدالدين بن عيون المختار من فنون األشعار واآلثار، تأليف  -11
 .-أيده اهلل تعالى -محمد بن منصور المؤيدي 

أخبار فخ وخبر يحيى بن عبداهلل )ع( وأخيو إدريس بن عبداهلل)ع(، تأليف/   -12
 أحمد بن سهل الرازي رحمو اهلل تعالى.

الوافد على العالم، تأليف/ اإلمام نجم آل الرسول القاسم بن إبراىيم  -13
 الرسي)ع(.

 الهجرة والوصية، تأليف/ اإلمام محمد بن القاسم بن إبراىيم الرسي)ع(. -14

الجامعة المهمة في أسانيد كتب األئمة، تأليف/اإلمام الحجة مجدالدين بن -15
 .-رضوان اهلل تعالى وسَلمو عليهم  -محمد بن منصور المؤيدي 

عبيد، تأليف/ المختصر المفيد فيما َل يجوز اإلخَلل بو لكّل مكلف من ال -16
 القاضي العَلمة أحمد بن إسماعيل العلفي رضي اهلل عنو.



 خمسون خطبة للجمع واألعياد. -17

رسالة الثبات فيما على البنين والبنات، تأليف/ اإلمام الحجة عبداهلل بن  -18
 حمزة)ع(.

الرسالة الصادعة بالدليل في الرد على صاحب التبديع والتضليل، تأليف/ اإلمام -19
رضوان اهلل تعالى وسَلمو عليهم  -حجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي ال
-. 

إيضاح الدَللة في تحقيق أحكام العدالة، تأليف/ اإلمام الحجة مجدالدين بن  -20
 .-رضوان اهلل تعالى وسَلمو عليهم  -محمد بن منصور المؤيدي 

الحجة مجدالدين بن الحجج المنيرة على األصول الخطيرة، تأليف/اإلمام  -21
 .-رضوان اهلل تعالى وسَلمو عليهم  -محمد بن منصور المؤيدي 

النور الساطع، تأليف/ اإلمام الهادي الحسن بن يحيى القاسمي رحمو اهلل  -22
 تعالى.

سبيل الرشاد إلى معرفة رّب العباد، تأليف/ السيد العَلمة محمد بن الحسن  -23
 بن اإلمام القاسم بن محمد)ع(.

ويليو/ الجواب  -الجواب الكاشف لَللتباس عن مسائل اإلفريقي إلياس  -24
الراقي على مسائل العراقي، تأليف/ السيد العَلمة الحسين بن يحيى حفظو اهلل 

 تعالى.

 أصول الدين ، تأليف/ اإلمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين)ع(. -25

ليف/ القاضي العَلمة عبداهلل بن زيد الرسالة البديعة المعلنة بفضائل الشيعة، تأ -26
 العنسي رحمو اهلل تعالى.

كما شاركت مكتبة أىل البيت)ع( للدراسات اإلسَلمية بالتعاون مع مؤسسة اإلمام 
 زيد بن علي)ع( الثقافية في إخراج:



مجموع رسائل اإلمام الهادي)ع(، تأليف/ اإلمام الهادي إلى الحق يحيى بن  -27
 إبراىيم)ع(. الحسين بن القاسم بن

العقد الثمين في تبيين أحكام األئمة الهادين، تأليف/ اإلمام الحجة عبداهلل بن  -28
 حمزة)ع(.

المصابيح وتتمتو، تأليف/ السيد اإلمام أبي العباس الحسني)ع(، والتتمة لعلي  -29
 بن بَلل رضي اهلل عنو.

 لحسيني)ع(.الموعظة الحسنة، تأليف/ اإلمام المهدي محمد بن القاسم ا -30

 ومع مكتبة التراث اإلسَلمي:

البدور المضيئة جوابات األسئلة الضحيانية، تأليف/ اإلمام المهدي محمد بن  -31
 القاسم الحسيني)ع(.

كىناؾ الكثّب الطٌيب ُب طريقو للخركج إذل النور إنشاء اهلل تعاذل، نسأؿ اهلل تعاذل اإلعانة 
 كالتوفيق.

* * * * * * * * * * *   * 

  

كنتقٌدـ ُب ىذه العجالة بالشكر ا١بزيل لكٌل من ساىم ُب إخراج ىذا العمل ا١بليل إذل 
 النور، كنسأؿ اهلل أف يكتب ذلك للجميع ُب ميزاف ا٢بسنات، كأف ٯبزؿ ٥بم األجر كا٤بثوبة.

 كأخٌص بالذكر اإلخواف الكراـ:

ىادم بن حسن بن عبدالرحيم بن ٰبٓب ا٤بؤيدم، علي بن ٦بدالدين بن ٧بمد ا٤بؤيدم، 
 ىادم ا٢بمزم، إ٠باعيل بن ٦بدالدين بن ٧بمد ا٤بؤيدم، صاحل علي علي أبو زيد.

 كالذين كاف ٥بم الدكر الفاعل كالبارز ُب إخراج إصدارات ا٤بكتبة.

كختامان نتشٌرؼ بإىداء ىذا العمل إذل موالنا اإلماـ ا٢بجة/ ٦بدالدين بن ٧بمد بن منصور 
باعث كنوز أىل البيت)ع( كمفاخرىم،  -ذل كسبلمو عليهم رضواف اهلل تعا -ا٤بؤيدم 

 كصاحب الفضل ُب نشر تراث أىل البيت)ع( كشيعتهم األبرار رضي اهلل عنهم.



 كصلى اهلل على سٌيدنا ٧بمد كعلى أىل بيتو الطيبْب الطاىرين.

 مدير المكتبة/                                      

إبراىيم بن مجدالدين بن محمد                                                   
 المؤيدي

ىـ، 1423ربيع األول/  27                                                
 م6/6/2002

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مقدمة التحقيق

، ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، كالصبلة كالسبلـ على سيدنا ٧بمد كعلى آلو الطيبْب الطاىرين
 كبعد: 

أحد مؤلفات الفقيو العبلمة )الرَّْساَلة الَبِديَعُة الُمْعِلَنُة بَِفَضاِئل الشّْْيعة( فهذا كتاب 
األصورل ا٤بتكلم: عبداهلل بن زيد بن أٞبد بن أيب ا٣بّب العنسي، ا٤بذحجي، يػيٍنشر للمرة 

 األكذل بعد ٙبقيقو، كضبط نصو، كٚبريج آثاره ٗبا ىو ُب قدر ا٤بستطاع. 

حافزم ُب ذلك أنِب منذ أف تنوَّرت أضواء التحقيق للكتاب ا٤بخطوط، كرأيت مرجوع ك 
الفائدة رل أكالن ، كىرعاف أبناء الزيدية القتناء كل مطبوع ثانيان؛ قطعتي على نفسي ببذؿ 

ا١بهد كاجملهود ُب سبيل ا٤بشاركة ُب إخراج موركث الكنوز الٍب خلَّفها رجاؿ كمؤلفي ىذه 
 مذىبان كانتماء ككالء كعقيدة.  –أنا منها كإليها  الفرقة، كالذم

كحرصتي كأحرص على التنٌقل بْب عصور ا٤بؤلفْب الزيدية، كانتقاء العادل ا٤بصٌنف لكل 
عصر، كخبلؿ ما أنا أتصٌفح مؤلفات أعبلـ الزيدية لفتى نظرم تسمية ىذا الكتاب، 

كجعلت أٛبٌحل ما قد أيٍكدًعى فيو على ضوء التسمية، كزاد من رغبٍب كونو بالرسالة أقرب منو 
  أعطيت مظاف كأمكنة النخسىع تعٌلق بارل. إذل الكتاب، كمن ٍبَّ 

فأخربشل األخ إبراىيم بن ٰبٓب الدرسي على كجود نسخة لديو، كتفٌضل بإرسا٥با مشكوران، 
كمنها رأيت ا٤بؤلف ُب قوة البياف، كنصاعة االستدالؿ، كنضوج الوالء ألىل البيت )ع(، 



فإذا خناصر الثناء عاقدة على مدحو،  كالتفتي أنظر ترٝبة ا٤بؤلف كأقواؿ العلمػاء كا٤بؤرخْب
كالتعريف بعلمو كتبحره ُب ا٤بعقوؿ كا٤بنقوؿ . فما كاف مِب إال أف دفعت ا٤بخطوطة للصف 

كمنو إخراج نسخة أكذل، كأخذت ُب التهيئة كاإلعداد، كتلخيص ا٤بطلوب، كالعمل على 
 ٙبصيل مراجع كمصادر التحقيق، كرصد ا٤بظاٌف. 

كذل ساكمتِب فكرة التخريج، كعدـ االكتفاء ٗبا يسمى التحقيق، كمع بداية ا٣بطوة األ
كبدأت ىذه الفكرة مشجعة نوعان ما، كلكن سرعاف ما انتهت كعائق من العوائق أغفلتِب 
عن الكتاب أك الرسالة ٤بدة سنة كامػلة، كدل أستطع بعدىا إال أف أمٌد النفس، كأستجمع 

 ذلك إقتناء جهاز ا٢باسوب، كاالستعػانة القول لئلطاحة بثكنات التواشل، كساعدشل ُب
بالربامج ا٢بديثية، كال أنسى ما كاف من أفضاؿ السيد ٧بمد بن عبدالعظيم ا٥بادم ُب 

كلكي يتضح ما  -ا٤بخطوط كا٤بطبوع–إتاحتو الكرٲبة للتنقل كالبحث ُب مكتبتو ا٣باصة 
 عملتو ُب ا٤بخطوطة جعلت للرسالة مقدمة التحقيق. 

 خطوطةمنهج ٙبقيق ا٤ب

مقابلة ا٤بصفوؼ بالكمبيوتر على النسخة )أ( ك)ب(، كىي .1                       
األصل الٍب صف عليها، كأثبت االختبلفات ا٤بوجودة بينهما ُب ا٥بامش، كجعلت من 

 البلئق كا٤بوالف لسياؽ الكبلـ ما يثبت عند اختبلؼ النسع مع اإلشارة لذلك. 

 كضع عبلمات الَبقيم ا٤بتعارؼ عليها. .2                       

كضع هنػاية كػل صفحة من صفحات ا٤بخطوط ما دل يوافق آية .3                       
 قرآنية. 

كضع عناكين جانبية خاصة ببعض ا٤بوضوعات الٍب تنقل ا٤بؤلف .4                       
 ما بينها بْب معكوفتْب. 

الناقص من النسختْب احملقق عليها ٩با ىو ُب ا٤بصادر كضع .5                       
 ا٤برجوع إليها بْب معكوفتْب ]...[ دكف تنبيو. 



ٚبريج اآليات القرآنية كضبطها، كقاـ بذلك العاملوف ٗبركز أىل .6                       
 البيت )ع( للدراسات اإلسبلمية. 

 ة الشريفة ٚبرٯبان تعريفيان. ٚبريج األحاديث النبوي.7                       

 . -عىلىٍيو السَّبلـ-ٚبريج ا٤بركم من كبلـ أمّب ا٤بؤمنْب .8                       

 ٚبريج تفاسّب بعض اآليات الٍب أكردىا ا٤بؤلف لبلحتجاج. .9                       

عزك كتوضيح توثيق اآلثار الواردة عن األئمة كغّبىم كذلك بال.10                  
 ا٤بصادر الٍب ركهتا. 

التعريف كالَبٝبة لؤلئمة الذين كرد ذكرىم ٙبت ما عينوف بالعنواف .11                  
التارل ]أئمة الزيدية كاآلثار النبوية الواردة فيهم[ كأغلب الَباجػم ٩با ىو موجود ُب 

امشي، كعبدالسبلـ ىامش )ا٤بصابيح الساطعة األنوار( ٙبقيق السيداف ٧بمد قاسم ا٥ب
 عباس الوجيو. 

 ترٝبة ا٤بؤلف

ىو الفقيو العادل العبلمة األصورل ا٤بتكلم شيعي آؿ ٧بمد عبداهلل بن زيد بن أٞبد بن 
 أيب ا٣بّب العنسي. 

 مولده / دل تذكر ا٤بصادر تاريع مولده بالتحديد كإ٭با على جهة التقريب. 

: رأيت ُب ديباجة مؤلفو الذم ٠باه ([1])قاؿ القاضي أٞبد بن سعد الدين ا٤بسورم
)البلئق باألفهاـ ُب معرفة حدكد الكبلـ( ٖبط يده ما لفظو: أيٌلف ُب حاؿ الدرس كقبل 

ستة كستْب سنة من العمر بكحبلف احملركس نبات اللحية، ككتب ىذه النسخة كقد بلغ 
 سنة تسع كٟبسْب كستمائة ، كا٢بمد هلل كحده كصلواتو على ٧بمد كآلو. انتهى. 

على ىذا سنة أربع أك ثبلث كتسعْب كٟبسمائة، ككفاة ا٤بنصور باهلل  -رٞبو اهلل-فمولده 
بع عشرة كستمائة، كالفقيو ُب ٫بو إحدل كعشرين سنة ألهنا ُب سنة أر  -عىلىٍيو السَّبلـ–

 -عىلىٍيو السَّبلـ–كىو أسٌن من اإلماـ أٞبد بن ا٢بسْب سبلـ اهلل عليو هبذا القدر ؛ ألنو 
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كلد سنة كفاة ا٤بنصور باهلل عىلىٍيهم السَّبلـ ٝبيعان كرٞبة اهلل كبركاتو، أك ُب السنة الٍب قبلها 
 على اختبلؼ الركايتْب. 

: كعليو فا٤بؤلف ٩بن نبلوا ُب عص ر اإلماـ ا٤بنصور باهلل عبداهلل بن ٞبزة، كىم طبقة قلتي
كثّبة العدد منهم العلماء كا٤بصنفْب مثل: األمّب ا٢بسْب بن بدرالدين، كالشهيد ٞبيد 

 احمللي، كغّبىم. 

 أقواؿ مَبٝبيو

ترجم لو صاحب مطلع البدكر فقاؿ: ىو العبلمة إماـ الزىاد، كرئيس العباد، كلساف 
ا٤بتكلمْب، كشحاؾ ا٤بلحدين، مىٍفخىر الزيدية بل مفخر اإلسبلـ ، ٝبع ما دل ٯبمعو غّبه 

 من العلـو النافعة الواسعة، كاألعماؿ الصا٢بة. 

: كىذا القاضي من العلماء كترٝبو صاحب )سّبة اإلماـ ا٤بهدم أٞبد بن ا٢بسْب( قائبلن 
كاجملتهدين، ٩بن شهد باجتهاد اإلماـ ا٤بهدم. ككماؿ خصاؿ اإلمامة فيو، كدل يزؿ على 

 . ([2])ذلك إذل أف مضى

الزيدية فقاؿ: عبداهلل بن زيد بن أٞبد بن أيب ا٣بّب  كترٝبو صاحب أعبلـ ا٤بؤلفْب
العنسي ا٤بذحجي، الزبيدم، من كبار علماء القرف السادس ا٥بجرم ، فقيو، ٦بتهد، 

 أصورل، متقن، عاصر اإلماـ أٞبد بن ا٢بسْب كناصره، كاستعاف بو اإلماـ ُب أمور كثّبة. 

 مشائخو كمن أخذ عنو

كل من ترجم لو اكتفى بذكر شيع آؿ الرسوؿ بدرالدين ٧بمد بن أٞبد بن ٰبٓب بن 
 .  ٰبٓب )ع( من شيوخو، كناىيك بو شيع علـو كحلـو

، كنشر على  قاؿ ُب حٌقو صاحب مطلع البدكر: ىذا األمّب الذم خضعت لو العلـو
، كعكفت العلماء من الثقلْب على بابو ، كتشٌرفت بلثم رأسو ألوية ا٤بظنوف منها كا٤بعلـو

 أعتابو. 
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قلت: كعلى ىذا فا٤بؤلف رفيق الشهيد ٞبيد احمللي، كاألمّب علي بن ا٢بسْب )صاحب 
اللمع(؛ ُب حلقة شيخو الذم عكفت العلماء من الثقلْب على بابو، كتبلميذ شيع آؿ 

 الرسوؿ كيثير كأكردىم )صاحب الطبقات الكربل( ُب شتيت الَباجم. 

 ف أخذ عن الشهيد ٞبيد احمللي. كُب الطبقات: أف ا٤بؤل

قلت: كال مانع من ذلك كإف كانا ُب الظاىر كاألتراب، فالشهيد ٞبيد يكرب ا٤بؤلف 
ىػ( كىذا للتنبيو فقط، كإال فهذا ٩با ال 582بعشر سنوات تقريبان ٢بيث كمولده سنة )

 يعترب ُب األخذ. 

 من أخذ عنو من العلماء

األكاـ، كشهرتو تغِب عن التعريف بو، أمّب ، * األمّب ا٢بسْب بن ٧بمد صاحب شفاء 
 ٦بتهد ، مصنف. 

* ٧بمد بن جابر الراعي، قاؿ ُب الطبقات: من تبلمذة عبداهلل بن زيد العنسي، كجرت 
 بينو كبْب األمّب ا٢بسْب مراجعة ُب ذبائح أىل الكتاب. 

ى أخيو * ٰبٓب بن منصور بن ا٤بفضل، قاؿ ُب الطبقات: اشتهر بعلم الكبلـ، كقرأ عل
 ا٤بفضل بن منصور، كقرأ أيضان على عبداهلل بن زيد العنسي. 

* كُب ا٤بسائل ا٤بذىبة: كاف الفقيو عبداهلل بن زيد آخر اجملتهدين، كدل ٯبمع العلـو ُب كقتو 
من جنسو أحد غّبه، كىو شيع السادة األكابر األمراء أىل قطابر ُب أصوؿ الدين كأصوؿ 

 الفقو. 

 مؤلفاتو

للمؤلف رٞبو اهلل العديد من ا٤بؤلفات ما بْب كتب كرسائل، قاؿ ُب مطلع البدكر: ذكر 
بعضهم أف كتبو مائة كتاب كٟبسة كتب ما بْب صغّب ككبّب، ككاف جيد العبارة حسن 

 السبك، ككبلمو كأ٭با ينحط من صبب. 

ـ عليو، قلت: ككبلـ صاحب ا٤بطلع ُب عدد مؤلفاتو موافق لطبيعة ا٤بؤلف كسهولة الكبل
كإ٭با دل يينقل إلينا تفاصيل ىذا العدد لكوهنا ُب الغالب رسائل كمكاتبات ٩با جرت بينو 



ذات القطع –كبْب معاصريو، كىي من األٮبية ٗبكاف لو كجدت. أما الكتب كالرسائل 
 كالذم نقل إلينا فيمكن أف نوجزىا على النحو التارل:  -الكبّب

ة العباد: )كتاب ُب الزىد(. قاؿ ُب أعبلـ ا٤بؤلفْب: فرغ اإلرشاد إذل ٪با.1              
ىػ( كاشتهر بو، )طبع( بتحقيق السيداف: ٧بمد قاسم ا٥بامشي 632من تأليفو سنة )

 كعبدالسبلـ عباس الوجيو. 

التحرير: ُب أصوؿ الفقو )خ(. قاؿ القاضي ا٤بسورم كنقل الكبلـ .2              
نو تلميذه ٧بمد بن جابر الراعي كما ُب ا١بواىر صاحب ا٤بطلع: كتاب نفيس. نقل ع

 ا٤بضيئة. 

رسالة ُب ا١بمع بْب الصلوات )خ(. ضمن ٦بموع ٗبكتبة آؿ ا٥بامشي .3              
 ىػ(. 1078خطت سنة )

الدرة ا٤بنطومة: ُب أصوؿ الفقو )خ( ذكره ابن أيب الرجاؿ ُب )ا٤بطلع(، .4              
 ستطاب(. كٰبٓب بن ا٢بسْب ُب )ا٤ب

الرسالة الداعية إذل اإلٲباف: )ُب الرد على ا٤بطرفية( مفقود. ذكره ابن أيب .5              
 الرجاؿ ُب مطلع البدكر، نقبلن عن ا٤بسورم. 

التميز بْب اإلسبلـ كا٤بطرفية الطغاـ: )خ( ُب ٦بلد ضخم، كقف عليو .6              
و ا٤برتضى بن ا٤بفضل ُب كتابو )بياف األمور ا٢ببشي ٗبكتبة ٧بمد سارم بصنعاء. نقل عن

 -اجملمػلة( كما ُب ىداية الراغبْب )طيبع عن مركز أىل البيت)ع( للدراسات اإلسبلمية 
 بتحقيقنا(. 

التوقيف على توبة أىل التطريف: )خ(. قاؿ الوجيو: ٨بطوط منو نسخة .7              
 (. 10291ٗبكتبة برلْب برقم )

 الرسالة البديعة ا٤بعلنة بفضائل الشيعة: كىو الذم بْب يديك. .8              

الرسالة ا٢باكمة بتحرصل مناكحة الفرقة ا٤بطرفية الظا٤بة: )خ(. قاؿ الوجيو: .9              
 (. 10288مكتبة برلْب رقم )



الرسالة ا٤بنقذة من العطب السالكة بالنصيحة إذل أىل شظب: )٨بطوط( .10        
ىػ( ُب حصن  660( ا٤بكتبة الغربية. فرغ منها ُب ربيع اآلخر سنة )64ضمن ٦بموع )

 كحبلف، قاؿ ا٤بسورم: رأيتها ٖبطو. 

السراج الوىاج ا٤بميز بْب االستقامة كاالعوجاج: )خ( منو نسخة ُب مكتبة .11        
 (. 10284)برلْب 

الرسالة الناطقة بضبلؿ ا٤بطرفية الزنادقة: )خ( منو نسخة ُب مكتبة برلْب رقم .12        
(10289 .) 

الشهاب الثاقب على مذىب العَبة األطايب: ذكره ٰبٓب بن ا٢بسْب ُب .13        
 ا٤بستطاب. 

( 10292قم )عقائد أىل البيت كالرد على ا٤بطرفية: )خ( ُب مكتبة برلْب بر .14        
قاؿ ُب ا٤بستطاب: كلو كتاب ُب الرد على ا٤بطرفية )٦بلد(، كذكر فيو: أف سببو رجوع كثّب 

 من ا٤بطرفية ُب زمانو. 

الفتاكم النبوية ا٤بفصحة عن أحكاـ ا٤بطرفية: )خ(، مكتبة برلْب رقم .15        
(10286 .) 

 و ُب أعبلـ ا٤بؤلفْب. ماء اليقْب ُب معرفة رب العا٤بْب: ذكره الوجي.16        

احملجة البيضاء: ُب أصوؿ الدين )أربعة ٦بلدات(. قاؿ ُب ا٤بستطاب: كلو .17        
مؤلفات ُب أصوؿ الدين من أحسنها كتاب احملجة البيضاء أربعة أجزاء كبار ٝبع فيو أفناف 

ؽ ا٤بخالفة مسائل علم الكبلـ، كرد أقواؿ اجملربة، كأشيػاء من مسائل ا٤بعتزلة، كسائر الفر 
ىػ( )أعبلـ 718بأدلة كاضحة. منو ا١بزء الثالث ضمن مكتبة السيد ا٤برتضى خط سنة )

 ا٤بؤلفْب(. 

البلئق باألفهاـ ُب معرفة حدكد الكبلـ: قاؿ ا٢ببشي: كقف عليو ابن أيب .18        
الرجاؿ ٖبط ا٤بؤلف. قلت: بل ىو ناقل عن شيخو ا٤بسورم من )إجازات ا٤بسورم( كٲبكن 

 و كقف عليو ىو أيضان. أن



 مذاكرة السراج: ذكره الوجيو ُب أعبلـ ا٤بؤلفْب. .19        

الرسالة الناعية ا٤بصارحة للكفار من ا٤بطرفية األشرار: )مصادر ا٢ببشي .20        
 (، معجم ا٤بؤلفْب عن قبلدة النحر(. 2/616( عن ذيل كشف الظنوف )120)

د( قاؿ ُب ا٤بستطاب: كرأيت نقبلن يعزل ميلو إذل االستبصار كشرحو: )مفقو .21        
اإلماـ عزالدين بن ا٢بسن أف ٥بذا الفقيو عبداهلل بن زيد ُب الفقو )االستبصار( ٟبسة 

٦بلدة، كشرحو ٫بو من عشرين ٦بلدان، انتهى، كيركل من لساف كثّب ٩بن ٠بعنا أف كتاب 
 قيقة ذلك. االنتصار لئلماـ ٰبٓب بن ٞبزة مأخوذ منو. كاهلل أعلم ٕب

ا٤بصباح البلئح ُب الرد على ا٤بطرفية: قاؿ الوجيو ُب مقدمة اإلرشاد: ذكره ُب .22        
 طبقات الزيدية. 

 (. 10287مناىج البياف لرجاؿ سنحاف: )خ( مكتبة برلْب رقم ).23        

 منسك ا٢بج: ضمن ٦بموع ٗبكتبة السيد ٦بد الدين ا٤بؤيدم. .24        

 كمؤلفاتوطابع كتبو 

قاؿ ا٤بؤلف ُب بعض كتابو: كىذه الكتب لتكوف ىداية للمسَبشدين إليها، حٌب مٌب -
عىلىٍيهم –على التفصيل قصد إليها ؛ ألف أئمتنا  -عىلىٍيهم السَّبلـ-طيًلبى مذىب العَبة 

كإف قد بينوا منهج ا٢بق ُب مؤلفاهتم، كردكا على أىل البدع؛ فلم يكن ٥بم كتاب  -السَّبلـ
 ٕبيث ال يند منو شيء من النقوض، كالرد على ا٤بخالفْب.  جامع

كقاؿ أيضان: كدل يتواجد ٩بن خالفنا ُب مبلغ علمنا إال كقد نقضنا عليو، كرددنا مقالتو، 
 . ([3])أقواؿ أىل الزيغ -عىلىٍيهم السَّبلـ-كٞبينا عن مذىب العَبة 

 نعتو كمكانتو العلمية

، أصورل، متكلم، مناظر، قائم ٕبق ذكم  نػىعىتىوي كل من ترجم لو بعادل ا٤بعقوؿ من العلـو
   القرىب، ك٩بن نعتو:

ا٤بلقب بشعلة، كصفو: بالفقيو، السند، العادل، الصدر، * الفقيو أٞبد بن ٧بمد األكوع 
 .([4])الكامل، حساـ الدين، عمدة ا٤بوحدين
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اء الزيدية كرمهم * القاضي ا٤بسورم ُب إجازاتو كصفو: كاف من أكعية العلم، كأجل علم
 اهلل.

* كقاؿ أيضان: كالرجل حافل الركاية، متْب الدراية، رائق ا٤بباحث، دقيق النظر، أحد الزىاد 
 ا٤بشهورين بالورع. 

* صاحب مطلع البدكر: كصفو بإماـ الزىاد، كرئيس العباد، كلساف ا٤بتكلمْب، كشحاؾ 
 ا٤بلحدين. 

 أكرد ما قالو صاحب مطلع البدكر. * صاحب الطبقات: كصفو بالقاضي العبلمة، ٍب 

* ا٤بؤرخ ٰبٓب بن ا٢بسْب ُب ا٤بستطاب: كصفو بالفقيو العادل الزاىد العابد شيعي آؿ ٧بمد 
 . -صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم-

ُب لوامع األنوار: كصفو  -أيده اهلل تعاذل-* اإلماـ ا٢بجة ٦بدالدين بن ٧بمد ا٤بؤيدم 
 ، البحر، كرل آؿ ٧بمد. بالقاضي العبلمة، ا٢برب

* السيد األديب أٞبد بن ٧بمد الشامي ُب تاريع اليمن الفكرم: كصفو بالفقيو العبلمة 
 العادل األصورل. 

* كعٌد السيد عبداهلل بن اإلماـ ُب )ا١بواىر ا٤بضيئة( مصنفاتو من موسوعات كتب الزيدية 
ن زيد العنسي، كاإلماـ ٰبٓب فقاؿ: كقد ٝبع مثل ٦بموعاتو )أم السيد ٞبيداف( عبداهلل ب

بن ٞبزة ُب الشامل، كصاعد بن أٞبد ُب الكامل، كابن شبيب التهامي، ك٧بمد بن ا٢بسن 
 .([5])الديلمي، ك٧بمد بن ٰبٓب القا٠بي، كقرركا قواعد آؿ ٧بمد

 الفقيو العنسي كالشهيد احمللي

أغلب من ترجم أك تعرض ٥بذين العلمْب بالذكر عقد مفارقة أك مقارنة ُب ما٥بما من 
ا٣بصاؿ الكاملة كالعلـو الوافرة، كالتقائهما ُب احملبة كالوالء ألىل البيت )ع(، ٩با حسن 

 إثبات بعضها ىنا: 

* قاؿ ُب ا٤بطلع: كىو كالعبلمة الشهيد ٞبيد كالنظّبين ؛ إال أف تصرفات ابن زيد ُب 
 ا٤بعقوالت أكثر من الشهيد، كتصرفات الشهيد ُب ا٤بنقوالت أكثر من ابن زيد. 
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* كُب ا٤بسائل ا٤بذىبة: كىو نظّب الفقيو ٞبيد ُب ٧ببة العَبة النبوية كاالنتصار ٤بذاىبها، 
ُب زمن الصحابة، كيشهد لو احملجة  -عىلىٍيهم السَّبلـ-أىل البيت كالغضب ٤بن ظلم من 

 البيضاء باحملبة الصافية ألىل الكساء. 

* كُب ىداية الراغبْب ُب كصف ا٢بدائق الوردية: فلقد أحسن فيها ككَب، كشهدت لو ٕببو 
 أكالد ا٤بصطفى، كسيجزل ا١بزاء األكَب...إخل. 

 ا٤بؤلفأئمة أىل البيت)ع( الذين عاصرىم 

كلبلستيفاء نورد نبذة أخبار ا٤بؤلف كمعاصرتو لؤلئمة الذم أخلص الوالء كاحملبة كا٤بناصرة 
 ٥بم، كبذؿ الغارل كالرخيص ُب تأييد دعوهتم، كىم أئمة أربعة: 

 ىػ[: 614 -593* اإلماـ ا٤بنصور باهلل عبداهلل بن ٞبزة ]

أك ثبلث كتسعْب كٟبسمائة،  كما تقٌدـ ُب سنة أربع  -على جهة التقريب -كلد ا٤بؤلف 
أم عند دعوة اإلماـ ا٤بنصور العامة، فنشأ كترعرع ُب تلك األياـ، ك٤با شب كحاف منو أكاف 
الطلب ىاجر إذل صعدة، حيث يقطن شيع آؿ الرسوؿ هبجرة قطابر، كذلك على أقصى 

ىػ( فعكف على الدرس كالقراءة كالتحصيل على شيخو 610 -605التحديد ما بْب )
قد تشغلو عن حلقات الدرس كالتدريس ما قد ينجم ُب الببلد الصعدية، ٤با لو الذم 

كلصنوه مشس الدين ٰبٓب بن أٞبد )شيبتا ا٢بمد( من الوالية العامة من قبل اإلماـ ا٤بنصور 
 باهلل، كالغالب أنو دل يفارؽ شيخو حٌب كفاتو. 

 ييذكر لو أم مشاركة ُب كىذه الفَبة الزمنية من عمره توقيفية على النشأة كالطلب، كدل
 جوانب أخرل. 

 ىػ[ 636 -614* اإلماـ الداعي ٰبٓب بن احملٌسن ]

أم مشاركة ٤بؤلفنا العنسي ُب معاصرتو  ([6])دل تذكر ا٤بصادر الٍب بْب أيدينا حٌب اآلف
ىػ( يدفعنا إذل القوؿ 624لئلماـ الداعي، إال أف القوؿ بتأخر كفاة شيخو إذل سنػة )

ٗببلزمتو لو ُب ىجرة قطابر، كالتخلي كاال٬بزاؿ عن أحػداث ما جرل بْب اإلماـ الداعي 
 . ([7])كبِب ا٤بنصور موافقة كالتزامان ٤با أبداه شيخو إزاء ذلك
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 ىػ[ 656 -646* اإلماـ الشهيد ا٤بهدم لدين اهلل أٞبد بن ا٢بسْب ]

أما عن معاصرتو لئلماـ ا٤بهدم فكانت معاصرة حافلة، نوجزىا ٗبا أكرده القاضي ا٤بسورم 
 قاؿ:  ([8])لوُب ترٝبتو 

)كلو ُب نصرة اإلماـ األعظم ا٤بهدم لدين اهلل أٞبد بن ا٢بسْب سبلـ اهلل عليو اليد الطوذل، 
يعدؿ بو أحدان، كيسمي )داعي أمّب  كاف ال  -عىلىٍيو السَّبلـ–كالسهم ا٤بعلى، حٌب ركم أنو 

ا٤بؤمنْب(، ككصفو: بالدين الرصْب، كالورع ا٤ببْب، كبعثو إذل صعدة حرسها اهلل تعاذل سنة 
أربع كٟبسْب كستمائة، ككتب إذل عمالو أف يقفوا على رأيو، فظهر بسعيو األمر با٤بعركؼ 

ذل قاضيو ا١بليل ٧بمد كالنهي عن ا٤بنكر، كراسل بذلك عماؿ ٪براف، ككتب رسالة جيدة إ
 بن ا٤بؤيد الدكارم. 

ك٤با كاف من السيد ا٢بسن بن كىاس، كالشيع أٞبد بن ٧بمد الرصاص، كالفقيو أٞبد بن 
كالقاضي   حنش، كالفقيو أٞبد بن علي الضميمي، كالفقيػو حنظلة بن أسعد ا٢بارثي

عَباض عليو، إبراىيم بن فليح كغّبىم ُب حٌق اإلماـ ا٤بهدم سبلـ اهلل عليو من اال
إذل مدع، ساعيان ُب إصبلح  -عىلىٍيو السَّبلـ–كا٤بخالفة لو، خرج من صعدة إذل اإلماـ 

دل يزؿ  -عىلىٍيو السَّبلـ–أمرىم، ككتب إليهم رسالة بليغة، ك٤با كاف من قتل اإلماـ ا٤بهدم 
 الفقيو يراجع ا٢بسن بن كىاس كيستظهر عليو با٢بجج حٌب فلجو. 

و ٟبسمائة إشكاؿ، فأمر مشس الدين أٞبد بن اإلمػاـ ا٤بنصور باهلل من قيل: إنو أكرد علي
 يهدده مراران، كدل ٯبد سبيبلن إذل قتلو بعلة ظاىرة مع إرادتو ذلك. 

إذل ببلد خوالف سنة ستة كٟبسْب كستمائة، كىي السنة الٍب  -رٞبو اهلل-فخرج الفقيو 
اـ بفللو كنشر العلم ىناؾ( ]إجازات فأق -عىلىٍيو السَّبلـ–استشهد فيها اإلماـ ا٤بهدم 

 [. 28 -ا٤بسورم 

كُب ا٤بسائل ا٤بذىبة عند ذكر ا٤بؤلف، قاؿ: ككاف ُب الورع الشحيح ٕبيث يقصر الوصف 
دكنو، كال يصل لو غاية. كاف قدس اهلل ركحو ُب زمن اإلماـ ا٤بهدم أٞبد بن ا٢بسْب، 
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أمر  -عىلىٍيو السَّبلـ–ككاف كاليان من جهة اإلماـ على صعدة كأعما٥با، فلما بلغ قتل اإلماـ 
 بنزع ا٤بخارل من رؤكس ا١ببل، كقاؿ: اآلف بطلت كاليٍب. 

 اضطراره كقصد ا٤بظفر

قد نقلت كنٌوىت أغلب ا٤بصادر باضطرار حالة ا٤بؤلف بعد مقتل اإلماـ ا٤بهدم إذل قصد 
سورل، كأردفت عقيب ذلك بقصيدة القاضي مسعود بن عمرك العنسي الٍب ا٤بلك ا٤بظفر الر 

أرسلها إذل األمّب علي بن ٰبٓب العنسي يعاتبػو فيها على عدـ قيامو بالواجب ٫بو ا٤بؤلف 
ابن عٌمو بعػد رجوع ا١بواب من ا٤بلك ا٤بظفر بأف ال سبيل إذل اللقاء، كالٍب عربت عنها 

 أبيات القصيدة: 

 أسرتك ماذا تقوؿ ٢برب
 الذم 

خػّب األعاظم كارث ا٢بجج 
 الٍب 

فأتى جوابه ال سبيل إذل 
 اللقا

 نزلت ركائبو نزكؿ الوافد   
قامت على الدنيا مقاـ 

 الشاىد 
فابعث ٕباجك ٫بونا ُب  

 كاغد

كالقصيدة ناصعة البياف، عذبة ا٤بقاطع، جزلة الَبكيب، إال أف فيها تعريضات ك٘باكزات  
لفظية على مقاـ من كصفو بوارث ا٢بجج كخّب األعاظم ال تليق، كلو نقلت القصيدة إلينا  

كاملة التضح من األمر خافيػو ، حيث كُب بعض أبياهتا ما يشّب إذل أف قصده للملك 
ئقة ماليػة كما نقلت بعض ا٤بصادر، كأف ُب القوؿ ما يوحي بأف ا٤بظفر ما كاف عن ضا

بلوغ جاىو ُب األصقاع كالنواحي جعل أحد األشراؼ السليمانْب أك أحد شيوخ العشائر 
ينزؿ عليو، كيرتداده لتحقيق مطلب عنػد ا٤بلك ا٤بظفر رآه مؤلفنا العنسي بنزكلو من ا٤بصاحل 

 ذم أشارنا إليو قولو: الٍب ال غبار على مساعيها. كالبيت ال

حٌب ترد على ابن عمك 
 جاىو 

غضان كترغم فيو أنف   
 ا٢باسد



قاؿ ُب مطلع البدكر: ككانت طريقو من حرض فتلقاه عاملها األمّب فّبكز بالقبوؿ  
كاإلكراـ، فلم يأكل الفقيو من ذبائحهم، كتقدـ إذل زبيد فكانت بينو كبْب علمائها كابن 

حنكاش مراجعة كاف الفلج لو عليهم، ٍب تقدـ إذل تعز كقد كصل إذل السلطاف قبلو كتاب 
 عنو فأمر بإكرامو كدل يتصل بو كال قضى لو حاجة. من بعض أعدائو ينفره 

 ىػ[ 670 -657] ([9])* اإلماـ ا٤بنصور باهلل ا٢بسن بن بدر الدين

حاؿ قياـ اإلماـ ا٢بسن بن بدرالدين كدعوتو إذل اهلل من ىجرة رغافة ُب العاـ سبع كٟبسْب 
كسبعمائة كاف ا٤بؤلف العنسي ُب العقد السادس من عمره، قد صقلتو التجارب، كثقفتو 

النوائب. قابعان كمؤلفان كمتنقبلن ما بْب ىجر كمساكن سادات ا١بباؿ آؿ ٰبٓب بن ٰبٓب، ُب 
 ة كفللو، كعند قياـ اإلماـ ا٢بسن قاـ كما ىو دأبو بواجب النصرة كا٤بتابعة. قطابر كرغاف

قاؿ ا٤بؤرخ زبارة: ككاف من أجل من تابعو من أكابر علماء عصره القاضي ا٢بافظ الشهّب 
-عبداهلل بن زيد العنسي، كالقاضي ٧بمد بن معٌرؼ، كغّبٮبا من األعبلـ ]أئمة اليمن 

178 .] 

: ك٤با قاـ اإلماـ األعظم ا٤بنصور باهلل ا٢بسن بن بدر الدين ٧بمد بن قاؿ القاضي ا٤بسورم
هنض الفقيو بدعوتو الشريفة، كنصرتو، كنزؿ معو إذل  -عىلىٍيو السَّبلـ–أٞبد بن ٰبٓب بن ٰبٓب 

من اليمن كاف إذل كحبلف كما يقتضيو تاريع ما كتبتو  -رٞبو اهلل-ضمد. كلعل عود الفقيو 
 الٍب نزؿ فيها إذل اليمن ]إجازات ا٤بسورم: مصدر سابق[. من خطو، فإهنا السنة 

قلت: كقد أكرد السيد أٞبد بن ٧بمد الشرُب رسالة للمؤلف يشرح فيها أحواؿ كأخبػار 
دعوة اإلماـ ا٢بسن، كالرد على الطاعنْب ُب سّبتو كىي طويلة، كأغلبها جوابات لئلماـ 

 [. 465-ا٢بسن بن بدر الدين ]٨بطوطة الآللئ ا٤بضيئة 

ىػ(، ككانت 659كلو أيضان معاصرة مع اإلماـ ٰبٓب بن ٧بمد السراجي الداعي سنة )
أخريات أيامو كمنقطع عمره، رأل فيها خذالف الناس كتثبطهم عن إجػابة داعي اهلل، حٌب 

بذؿ )سنجر( أمّب صنعاء ماالن كثّبان )لبِب فاىم( ُب حصن يناع بببلد حضور، فغدركا 
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قػوا القبض عليو، كسلموه إذل الوارل سنجر الذم ما تواسل ُب ٠بل عينيو باإلماـ السراجي كأل
 ىػ(. 660بسناة ٧بٌماة سنة )

 كفاتو

ىػ( بكحبلف تاج الدين، كقربه قبلي الربكة الٍب تسمى )رحبة( 667سنة ) -رٞبو اهلل-توُب 
 فوؽ كحبلف ٩با يلي ا١بنوب كىو مشهور مزكر. 

كُب ا٤بسائل ا٤بذىبة أكرد لوفاتو حكاية عجيبة تدؿ على خربة صاحب الَبٝبة بفن الفلك 
 كمعرفة اإلصطرالب مفادىا ما قالو صاحب مطلع البدكر: 

كذكر السيد ٝباؿ اإلسبلـ ا٥بادم بن إبراىيم ُب ا٤بسائل ا٤بذىبة، كغّبىا ما حاصلو: أف 
دكاة كقرطاس، ككتب كصيتو ألكالده حٌب الفقيو كاف ُب مقاـ التدريس صحيحان فاستدعى ب

بلغ إذل حكم ما ُب ا٤بصحف من ا٢بديث القدسي: ))من دل يرضى بقضائي، كيصرب على 
 فمات، كا٫بٌط القلم ُب الكاغد.  ببلئي، فليتخذ ربان سوام((

 مصادر ترٝبتو

إجازات ا٤بسورم ألٞبد بن سعد الدين )خ/ نسخة خاصة(، مطلع البدكر ك٦بمع البحور 
بن أيب الرجاؿ )خ(، ا٤بستطاب ُب طبقات علماء الزيدية األطياب ليحٓب بن ا٢بسْب بن ال

القاسم )خ/نسخة خاصة(، طبقات الزيدية الكربل إلبراىيم بن القاسم الشهارم 
(، لوامع األنوار لئلماـ ا٢بجة 1/189/ط(، أئمة اليمن حملمد بن ٧بمد زبارة )3/3)

(، 21(، تراجم رجاؿ األزىار )1/2/51)  -اهلل تعاذلأيده -٦بدالدين بن ٧بمد ا٤بؤيدم 
نزىة األنظار ُب ذكر أئمة الزيدية األطهار للعبلمة ٰبٓب بن ٧بمد ا٤بقرائي )خ(، كدل أطلع 

(، ا١بامع الوجيز )ٙبت التحقيق( ، 274، 179، 127، 110عليو، مصادر ا٢ببشي )
، تاريع اليمن الفكرم ألٞبد ٧بمد ا١بواىر ا٤بضيئة لعبداهلل بن اإلماـ ا٢بسن القا٠بي )خ(

/نسخة خاصة(، الآللئ 9(، ا٤بسائل ا٤بذىبة للهادم بن إبراىيم الوزير )3/108الشامي )
( ترٝبة 591، 589ا٤بضيئة للشرُب )خ(، أعبلـ ا٤بؤلفْب الزيدية كفهرست مؤلفاهتم ص)

 (، كانظر باقي ا٤بصادر ىناؾ. 598)



 النسع ا٤بعتمدة ُب التحقيق

كىي نسخة مصٌورة من مكتبة السيد ٧بمد بن حسن ا٢بوثي ، كىي ضمن أ(: النسخة )
٦بموع يضم رسائل كقصائد كٕبوث ككتاب )ا٤بقصد ا٢بسن( ٤بؤلٌفػو القاضي أٞبد بن ٰبٓب 
حابس . كتب ُب آخره: كافق الفراغ من رقمو يـو األحد ما بْب العصر كالظهر لتسع لياؿ 

ة بعد األلف من ا٥بجرة النبوية على صاحبها أفضل خلت من شهر رمضاف ا٤بعظم سنة ا٤بائ
الصلوات كالتسليم بعناية سيدنا كموالنا كمالك رقٌنا ككالنا الفقيو ا١بليل الفاضل شيعي اآلؿ 

 بدر الدين ٧بمد بن عاطف أطاؿ اهلل بقاءه كأيٌامو ...إخل . 

 كيتم كصف النسخة كالتارل : 

 ىػ(. 1100اجملموع خط سنة )-

 الناسع: ٦بهوؿ . -

( 20عدد الصفحات: بلغ صفحات كتاب الرسالة البديعة ا٤بعلنة بفضائل الشيعة )-
 صفحة. 

 ( كلمة ُب السطر . 12( سطران ُب الصفحة الواحدة ٗبتوسط )25عدد السطور : )-

 ا٣بط : نسخي مقركء . -

تي على كىي نسخة مصٌورة من مكتبة األخ إبراىيم الدرسي، كقد كقفالنسخة )ب(: 
أصلها ُب مكتبة األخ عبداهلل ٞبود العزم ، كأعارنيها ٤بدة . كىي نسخة مليئة باألخطاء 

 اإلمبلئية كالنحوية . كىي ضمن ٦بموع لعٌدة كتب. 

 ىػ( . 1348اجملموع خٌط سنة )-

 الناسع : علي بن صاحل بن عبداهلل ا١بمارل . -

 ( صفحة. 31عدد الصفحات: بلغ صفحات كتاب الرسالة البديعة )-

( كلمة ُب 10( سطران ُب الصفحة ُب الصفحة الواحدة ٗبتوسط )18عدد السطور : )-
 السطر . 

 ا٣بط: نسخي ال بأس بو . -



كقد أثبت ما جاء ُب آخر ا٤بخطوطة ُب الورقة األخّبة من الكتاب ا٤بطبوع . كُب صفحة 
الشيعة أنشأىا الفقيو العارؼ الغػبلؼ جاء ما لفظو : ىذه الرسالة البديعة ا٤بعلنة بفضائل 

حساـ الدين العبلمة حتف ا٤بعاندين كشحاؾ ا٤بلحدين أبو ٧بمد عبداهلل بن زيد العنسي 
ا٤بذحجي رٞبو اهلل كنشر عليو سرابيل رداءه . جوابان لبعض فقهاء الشافعية كىو الفقيو 

يدنا ٧بمد أكرز ]كذا[ الشافعي، كا٢بمد هلل على كل حاؿ من األحواؿ كصلى اهلل على س
 كآلو خّب آؿ .

قلت : ككم ٛبنيت لو اسٌتع الوقت بعض الشيء لتسطّب كريقات عديدة حوؿ إقباؿ علماء 
الشافعية على مذىب الزيدية ُب عصر ا٤بؤلف كلكن تأٌب الرياح ٗبا ال تشتهي السفن كما 

 يقاؿ . 

الذم منحِب سعة  أتقدـ بالشكر كالعرفاف للسيد الفاضل عبداهلل بن ٧بمد ا٤بهدموأخيراً : 
صدره لقراءة الرسالة عليو كاملة ، كنٌبو كنٌوه على ٝبلة ٙبسينات ُب الرسالة نصان كٙبقيقان 

 كتوثيقان . 

جعل اهلل األعماؿ خالصة لوجهو الكرصل، إنو على ما يشاء قدير ، كصلى اهلل على سٌيدنا 
 ٧بمد كعلى أىل بيتو الطيبْب الطاىرين.

 عبدالرقيب بن مطهر محمد المطهر، الملقب حجر                        

/ سنة 27صعدة :                              ىػ1423/ ٧بـر

  



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ]مقدمة ا٤بؤلف[

 : ([10])بسم اهلل الرٞبن الرحيم ، كبو نستعْب

ا٢بمد هلل الذم ابتدع األشياء بعد العدـ، كانفرد باأللوىية كالًقدىـ، كتعظم عن شريك 
 يساكيو ، كتعاذل عن ضٌد يناكيو ، كتقٌدس عن مشاهبة األشياء، كتنزه عن األعضاء

كاألجزاء، فبل ٙبويو األقطار، كال تراه األبصار، كال ينبئ عنو ٛبثيل القلوب، كال ييشىارؾ ُب 
من العباد،  (1][1)علم الغيوب؛ الدائم بلى نفاد، ميٍفِب السماكات كاألرض كما بينهما

 كمعيدىم بعد الفناء ليـو ا٤بعاد. 

الذم ال يظلم العباد، كال يقضي بالفساد، كال يأمر إال بالصبلح كالسداد، كال يهدم إال 
}ِإنَّ اللََّو ََل يَْأُمُر بِاْلَفْحَشاِء أَتـَُقوُلوَن َعَلى اللَِّو إذل الرشاد ؛ إذ قاؿ كىو أصدؽ القائلْب : 

بىلو  ( ُقْل َأَمَر رَبّْي بِاْلِقْسِط{28تـَْعَلُموَن)َما ََل  ]األعراؼ[، دل ٯبرب أحدان على فعلو، كال جى
 }َفَمْن َشاَء فـَْليـُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فـَْلَيْكُفْر{على عىمىلو، فكيف كىو يقولو عز كجل: 

 [. 29]الكهف:

كأشهد أف ال إلو إال اهلل الذم أظهر من سلطانو ككربيائو ما حٌّب مقل العقوؿ ُب عجائب 
قدرتو ، كرفع خطرات ٮباٮبها عن عرفاف كنو صفتو، شهادة إٲباف كإتقاف كإخبلص 

كإذعاف، كأشهد أف ٧بمدان عبده كرسولو، أرسلو با٥بدل كدين ا٢بق ليظهره على الدين كلو 
 ات اهلل عليو كعلى آلو. كلو كره ا٤بشركوف، صلو 

 أما بعد: 

أيها الفقيو األجٌل، أطاؿ اهلل بقاؾ كتوذل ىداؾ، كأيدؾ ككفقك،كأعانك كسددؾ؛ فقد 
بلغِب كتابك الكرصل فتأملتو مراران، كعاكدتي قراءتو أسفارا، فوجدتو منطويان على ٧ببة أىل 

ب[ ا٤بهتدين، مشتمبلن على -متشٌوقان إذل االستمساؾ ٕببل ا٥بداة ]ا ([12])البيت الطاىرين
كاستخبار، كاعتضاد كاستنصار، ككصف  ([13])شكاية كحكاية، كٕبث كسؤاؿ، كاستنشار

 لؤلحواؿ، كٙبىٍسير على التقصّب ُب األعماؿ الواجبة لذم العزة كا١ببلؿ. 
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ك٫بن ٪بيبك عن ذلك فصبلن فصبلن، ك٭بنحك نصائحنا ُب كل باب منها عبلًّ كهنبلن، 
 لكونك إف شاء اهلل لذلك أىبلن. 

أكالن بذكر مقدمة تشتمل على ٛبهيد كتوطئة يلتفت إليها ا١بواب عن كل فصل ٩با  ونبتدئ
ذكره، كٕبثى عنو كسٌطره، كىًمنى اهلل تعاذل نستمد التوفيق كاإلعانة كالتسديد، كىو حسبنا 

 كنعم الوكيل، كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم.

 بداية ا١بواب: 

 ]كصف الدنيا كعاقبتها[ 

 د: التمهي

اعلم أيدؾ اهلل أف الدنيا خٌداعة مٌكارة، غرٌارة ضرارة، حائلة زائلة، نافدة بائدة، سلطاهنا 
ا ] ( مسلوب، ([14])أ[ أيجاج، كحلوىا صىرب، )كملكها-1ديكىٌؿ، كعيشها رنق، كعىٍذهبي

 كعزيزىا مغلوب، كموفورىا منكوب، كجارىا ٧بركب. 

}َكَماٍء َأنـَْزْلَناُه ِمَن السََّماِء فَاْختَـَلَط ِبِو نـََباُت فهي كما كصفها رهبا كنعتها خالقها: 
]الكهف[، ({45َتِدرًا)اأْلَْرِض فَـَأْصَبَح َىِشيًما َتْذُروُه الرّْيَاُح وََكاَن اللَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء ُمقْ 

ككما قاؿ النيب صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم: ))الدنيا ملعونة ملعوف ما فيها إال ما كاف هلل 
 ((. ([15])منها

تيها، كدعت أىلها إذل عشقها كقرهبا، كىي مع ذلك لعشاقها كقد استلبت القلوبى ٧بب
يتػٍرىؼى اآلمن، دل يكن إمرءه فيها ُب 

أىٌكالة قٌتالة غٌوالة، أزالت الثاكم الساكن، كفىجىعىت ا٤ب
ة إال أىٍعقبتو عىربة، كال أظىٌلتو ًدٲٍبىة رخاء إال ىتنت عليو ميٍزنة ببلء، كال أنالتو من غضارهتا  حىربى

 . ([17])، إال أرىقتو من نوائبها رىبان ([16])ضربان 

، ٍب أسلمتو حينئذ إذل سكرة  ، كالقدر احملتـو فبل تزاؿ كذلك حٌب تيدنًٌيو إذل األجل ا٤بعلـو
ا٤بوت كحسرة الفوت، فيبقى متحّبان ُب أمره، متفكران فيما أفُب من عمره ، يتذكر أعماالن 

 عىًملىها، كأمواالن ٝبعها، أمعن ُب مطالبها من صرٰباهتا كمشتبهاهتا، قد أشرؼ على فراقها،
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ا ؛ فػىعىضَّ على يده ندامة ٤با تيقن إجرامىو ، كٛبُب أف الذم ] ب[ كاف -2كأىثٍػقىلتيو تبعاهتي
 ٰبسده عليها ٰبىًٍمليها عنو بتبعاهتا، كيىٍسلم من موبقات آفاهتا. 

فالعاقل من اٚبذ منها بيد االضطرار ال االختيار، كأخلد إذل طاعة العزيز ا١ببار، كدل ٯبر 
صلى اهلل عليو كعلى آلو  -ُب مضمار، كما قد حذر عنها النيب ا٤بختار  ([18])لؤلمل

 ((. ([19])حيث قاؿ: ))أخوؼ ما أخاؼ على أمٍب اتباع ا٥بول كطوؿ األمل -األطهار 

ٌلبىبى ا٣بوؼ حٌب أنار مصباح ا٥بدل  كأسعد الناس فيها رجل كفقو اهلل كاستشعر ا٢بزف، ك٘بى
ُب قلبو ؛ حْب اشتغل ٗبهمات ليٌبو ، كحبس نفسو عن ا٤بلهيات، كخلع سرابيل الشهوات، 

فا٪بلت عنو غياىب الشبهات، فأبصر ببصّبتو ا٢بقائق، كأدرؾ ما غفل عنو أبناء الدنيا من 
 الدقائق. 

}ِلَم صف ا٢بق كيعمل بو، كعملو أجلى من قولو لئبل يكوف كما قاؿ تعاذل فيمن ذمو: ي
،  ]الصف[ ( {3( َكبـَُر َمْقًتا ِعْنَد اللَِّو َأْن تـَُقوُلوا َما ََل تـَْفَعُلوَن)2تـَُقوُلوَن َما ََل تـَْفَعُلوَن)

 للخّب غاية إال أىٌمها، كال مىظىنَّةن إال قصدىا. ([20])ال يدرم

قادهي القرآف فانقاد، ككأقفو
على السبيل فما حاد، ذلك سبيل أعبلـ ا٥بدل، كأرباب  ([21])

 التقى أىل بيت ٧بمد ا٤بصطفى صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم. 

قاؿ النيب صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم: ))إشل تارؾ فيكم ما إف ٛبسكتم بو لن تضلوا من 
شل أهنما لن يفَبقا حٌب يردا بعدم أبدا كتاب اهلل كعَبٌب أىل بيٍب إف اللطيف ا٣ببّب نبأ

 علٌي ا٢بوض((. 

كقاؿ علي ]صلوات اهلل عليو[: )أيها الناس خذكا عِب عن خاًب النبيْب: إنو ٲبوت من 
( صدؽ عليو الصبلة كالسبلـ ([22])ٲبوت منَّا كليس ٗبىيِّت، كيبلى من بىًليى منَّا كليس بباؿ

  .أ[ مٌيتهم باقية، كأعبلمها بينة-2ُب ]  فإف آثار ا٢بياة

كما قاؿ ]عىلىٍيو السَّبلـ[: )مات خيزَّافي األمواؿ كالعلماء باقوف ما بقي الدىر، أعياهنم 
 (. ([23])مفقودة، كأمثا٥بم ُب القلوب موجودة
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فهذا ىو أسعد عباد اهلل، كأشرؼ أىل األرض عند اهلل، ًلما أخلص دينو هلل باتباع العَبة 
_ب[ ا٤بَبفْب، كأ١بم نفسو بلجاـ التقول، 3الطاىرين، كأصلح عملو با٤بيل عن شهوات ]

كذادىا عن مراعي الوبا، ال كمن قمش جهبل، كشرب من أجاج عىبلًّ كهنبل، كأرخى زمامو 
 على غاربو، كقضى منها ٝبيع مآربو.

حٌب اكتظتو ًبٍطنىتػيهىا، كغمرتو ًفتػٍنىتيها، فغرؽ عقلو، كغطاه جهليو، حٌب ٞبل الكتاب على 
< بسببو، ال ([24])كأضل غّبهآرائو، كا٢بق على أىوائو، فػىعىمي كعٌمى على غّبه، >كضىٌل 

يعرؼ باب ا٥بدل فيتبعو، كال باب العمى فيتجنبو، فذلك مٌيت األحياء ، كرأس األشقياء، 
باء بصفقة خاسرة، ك٘بارة بائرة، فهذا  أعمتو العاجلةي عن متابعة العَبة الطاىرة، حٌب

 اختصار ُب ىذا التمهيد. 

 فصل: كأما التوطئة: 

 ]كجوب الكوف مع الصادقْب[

أهنا ال تتم النجاة إال باتباع ا٢بق كالكوف مع أىل الصدؽ؛ ألنو  (([25])فاعلم )أيدك اهلل
ال ٯبوز أف تكوف ىذه األمة كلها على اختبلفها كتباينها ُب اعتقاداهتا كمذاىبها مصيبةه 

 للحق.

ألنو ال ييعقىل أف يكوف قوؿ ا٤بوحد كا٤بلحد كلو صوابا، كقوؿ ا٤بشبِّو كا٤بنزِّه كلو صوابا،  
 يرل كال يرل كلو صوابان ، كالقوؿ بأنو تعاذل يقضي بالفساد كييلٌبس على كالقوؿ بأنو تعاذل

العباد كأنو ال يكوف كذلك كلو صوابا؛ ألف ىذا ىو اجتماع النقيضْب، كقوؿه بأمرين 
 متنافيْب. 

فبل بد أف يكوف الصواب ُب كاحد من ىذه األقواؿ ا٤بختلفة، كا٤بذاىب غّب ا٤بؤتلفة، ك٥بذا 
( إذل نيف ([26])ى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم: ))تفَبؽ أمٍب ىذه )أك ىذه األمةقاؿ النيب صىلَّ 

}َأمَّا الَِّذيَن َءاَمُنوا كقد قاؿ تعاذل:  ((([27])كسبعْب فرقة ال ينجوا منها إال فرقة كاحدة
 [. 20ػ19]السجدة: َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت...إلى قولو }َوَأمَّا الَِّذيَن َفَسُقوا{
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}َفرِيٌق ، كقاؿ: والذين كفروا{}والذين آمنوا وعملوا الصالحات...إلى قولو: كتارة قاؿ: 
( أنو ال بد من ناج ([28])]الشورل[، فبْب )على ({7ِفي اْلَجنَِّة َوَفرِيٌق ِفي السَِّعيِر)

 -4( أف رفع الضرر عن النفس كاجب ، كال ضرر أضر من ]([29])كىالك، كقد ثبت )على
 ب[ العقاب كعذاب النار. 

 ]معرفة الفرقة الناجية[

، ([30])ا٥بالكة العاصيةفا٤بكلَّف ُب حاجة إذل أف يعرؼ الفرقة الناجية، كٲبيز بينها كبْب 
كالعاقل إذا تدبر كفكر علم أف الناجية إ٭با ىي فرقة أىل البيت الطاىر صلوات اهلل عليهم 

 أٝبعْب.

( ، ([31])النجاة إ٭با تكوف ٗبتابعة القرآف )العظيمألنو قد عرؼ أف األمة أٝبعت على أف 
}يَاَأيُـَّها الَِّذيَن َءاَمُنوا اتَـُّقوا كالقرآف شهد أف النجاة ٗبتابعة العَبة األطهار ، قاؿ تعاذل : 

]التوبة[، ٍب عٌرفنا تعاذل بالصادقْب ُب آية ا٤بباىلة  ({119لََّو وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقيَن)ال
}فـَُقْل تـََعاَلْوا نَدُْع َأبـَْناَءنَا َوَأبـَْناءَُكْم َوِنَساَءنَا َوِنَساءَُكْم َوَأنـُْفَسَنا فقاؿ عز كجٌل : 

، فخرج  ]آؿ عمراف[ ([32])({61اللَِّو َعَلى اْلَكاِذبِيَن )َوَأنـُْفَسُكْم ثُمَّ نـَْبَتِهْل فـََنْجَعْل لَْعَنَة 
صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم بأبنائو ا٢بسن كا٢بسْب، كنسائو فاطمة الزىراء، كنفسو ىو كعلي 

 أيب طالب صلوات اهلل عليهم أٝبعْب ببل خبلؼ ُب ذلك.  بن

كالكاذبوف  <([33])فهؤالء ىم كأتباعهم الصادقوف، >فعرفنا أف النجاة تكوف مع الصادقْب
 ىم ٨بالفوىم، فعرفنا أنو أمرنا بالكوف مع الصادقْب كىم أىل البيت الطاىرين. 

 }َأِطيُعوا اللََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُكْم{إذل قولو تعاذل:  وإن إلَتفَت ثانياً 
ُهْم َلَعِلَمُو الَِّذيَن }َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل َوِإَلى ُأو [، كقولو: 59]النساء: ِلي اأْلَْمِر ِمنـْ

ُهْم{ ْنِبُطونَُو ِمنـْ [، ٙبققتى أف ا٣بلق مأموركف بطاعة أكذل األمر منهم 83]النساء: ([34])َيْستـَ
 كرد األمر إليهم. 
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}فَاْسأَُلوا َأْىَل الذّْْكِر ِإْن ُكْنُتْم ََل فإذا تدبرتى مىٍن أكرل األمر ؟ عرفتو ُب قولو تعاذل: 
( األمر الذين يستنبطونو ىم أىل ([36])]النحل[، فباف أف )أكرل ([35]) ({43تـَْعَلُموَن )

 الذكر. 

( 10}َقْد َأنـَْزَل اللَُّو ِإلَْيُكْم ِذْكًرا)جدتىو ُب قولو: كإذا طلبتى أىل الذكر ُب كتاب اهلل ك 
 ]الطبلؽ[، فجعل الرسوؿ ذكران. َرُسوًَل{

كباف أف أىل الذكر آؿ الرسوؿ صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم، كىم متبعوا القرآف لقولو 
[، فسمى القرآف ذكران كالرسوؿ صىلَّى اهلل 44]الزخرؼ: }َوِإنَُّو َلذِْكٌر َلَك َوِلَقْوِمَك{تعاذل:

 عىلىٍيو كآلو كسىلَّم، فباف أنو أمر باتباع أىل القرآف ًمٍن آؿ الرسوؿ عىلىٍيهم السَّبلـ. 

ا ُب قولو تعاذل :  وإن التفتَ  }ِإنَّ ِفي ُب أف تعرؼ الفرقة الناجية إذل حجة ثالثة، كجدهتى
]آؿ  ({190ِض َواْخِتََلِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر آَليَاٍت أِلُوِلي اأْلَْلَباِب )َخْلِق السََّمَواِت َواأْلَرْ 

( (37][)عمراف[، فإنو كصف أكرل األلباب بصفة أىل النجاة عند رب األرباب، كذكر )من
 ]آؿ عمراف[. ({193}َوتـََوفَـَّنا َمَع اأْلَبـَْراِر)صفتهم أهنم يقولوف: 

فعرفت أف األبرار الذين تطلب أكلوا األلباب الوفاة معهم ىم أىل ا٢بق ، فإهنم ال يطلبوف  
م حيث عىرَّفك ا٢بكيم  ا٤بوت إال مع أىل ا٢بق ال مع أىل الباطل؛ فطلبتى األبرارى فوجدهتى

}ِإنَّ اأْلَبـَْراَر َيْشَربُوَن ِمْن َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَها  ولو تعاذل: ا١ببار ُب ق
، كال خبلؼ أهنا نزلت ُب أىل بيت النيب ا٤بختار  ]اإلنساف[ ([38])..اآليات({5َكاُفورًا)

فعرفتى أهنم أىلي ا٢بق الذين ٯبب على أكرل  ([39])صلوات اهلل عليو كعلى آلو األخيار
 ا حياهتم، كٲبوتوا معهم كعلى دينهم كمذىبهم. األلباب أف ٰبيو 

إذل أف تعٌرؼ الفرقة الناجية إذل آيات القرآف، كجدت ذلك ُب قولو  وإن التفت رابعاً 
[، فعرفت أف 31]آؿ عمراف: }ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّو فَاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللَُّو{تعاذل: 

 إ٭با تتم باتباع رسوؿ اهلل صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم. ٧ببة اهلل الٍب هبا النجاة 
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 ([40])}ُقْل ََل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو َأْجًرا ِإَلَّ اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْرَبى {فإذا تأملتى قولو تعاذل: 
، عرفتى أف إتباع رسوؿ اهلل صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم ال يتم إال باحملبة  [23]الشورل:

 البيت الطاىرين عىلىٍيهم السَّبلـ. ، كىم أىل ([41])لقرابتو، كإخبلص ا٤بودة للقرىب

أ[ لغّب -4كمن ا٤بعلـو أنو ليس من ٧ببتهم الرفض ٥بم كاالقتداء بغّبىم، كاالتباع ]
 مذىبهم، فإف ادعاء احملبة بغّب عمل سخرية كجهل. 

ب[ ذلك ُب قولو -7إذل استنباط الفرقة الناجية من الكتاب كجدتى ] وإن التفَت خامساً 
[، فعرفت 103]آؿ عمراف: ([42])}َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّو َجِميًعا َوََل تـََفرَُّقوا{تعاذل: 

 النجاة ال تكوف إال باالعتصاـ ٕببل اهلل، كأف ا٤بتفرقْب عنو ضالوف ُب حكم اهلل.  ([43])أف

كنظرتى ُب حبل اهلل فإذا ىم أىل بيت رسوؿ اهلل صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم لقولو صىلَّى اهلل 
فيكم ما إف ٛبسكتم بو لن تضلوا من بعدم أبدان: كتاب اهلل  عىلىٍيو كآلو كسىلَّم : ))إشل تارؾ

 ((. ([44])حبل ٩بدكد من السماء إذل األرض، كعَبٌب أىل بيٍب

، فصلى ([45])أنو صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم خرج كمعو علي كالعباس وبإسناد آخر:
ككضعاه على ا٤بنرب فخطب ، فحمد اهلل كأثُب عليو ٍب قاؿ: ))أيها الناس إشل تارؾ فيكم 

الثقلْب لن تعمى قلوبكم، كلن تزؿ أقدامكم، كلن تقصر أيديكم أبدان ما أخذًب هبما:  
فعظَّم من أمر الكتاب  -كتاب اهلل سبب بينكم كبْب اهلل ؛ فأحلوا حبللو كحرموا حرامو 

 ما شاء أف يػيعىظِّم، ٍب سكت ػ(( فقاؿ عمر: ىذا أحدٮبا قد أعلمتنا بو، فأعلمنا باآلخر. 

 عليو: ))أما أشل دل أذكره إال كأنا أريد أف أخربكم بو، غّب أنو أخذشل الريق فقاؿ صلوات اهلل
فواهلل ال يبعث رجل  -ثبلثان  -فلم أستطع أف أتكلم؛ أال كعَبٌب أال كعَبٌب أال كعَبٌب 

( علي يػـو القيامة ، كال يبعث اهلل رجبلن ببغضهم إال ([46])ٕببهم إال أعطاه اهلل نوران )يرد
 يعِب حىجىبى عنو رٞبتىو كغىًضبى عليو.  احتجب اهلل عنو يـو القيامة((

عرفوا كىو صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم دل ينتصب ُب حاؿ التعب كا٤بشقَّة؛ ألف يػيعىرِّفىهم ما قد 
 من تعظيم القرآف، كإ٭با أراد بذلك بياف حاؿ العَبة األطهار صلوات اهلل عليهم أٝبعْب.
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ب[ عرؼ أف القرآف قد شهد بأف الفرقة الناجية ىم فرقة -8فإذا تأمل العاقل ما ذكرنا ]
 أىل البيت عىلىٍيهم السَّبلـ. 

ا قاضية ٗبثل ىذه )الش وإن التفتَّ  ( ُب أخبار كثّبة، ([47])هادةإذل السنة الشريفة، كجدهتى
٫بو قولو صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم: ))مثل أىل بيٍب فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها ٪با 

 ((. ([48])كمن ٚبلف عنها غرؽ كىول

، متخلف ([49])كقد علم السامعوف أف الرافضى ٤بذىبهم، كالتابعى لسواىم، كا٤بستفٍب لغّبىم
عنهم غّبي راكب معهم ُب سفينتهم كىي سفينة النجاة ، فعيلم أف الفرقة الناجية إ٭با ىي 

إ٭با ىم أىل البيت  فرقتهم، كُب ذلك داللة أف الفرقة الناجية إ٭با ىي الزيدية؛ فإف الزيدية
 عىلىٍيهم السَّبلـ كشيعتهم التابعوف ٥بم على مذىبهم.

    ]٪باة الزيدية على لساف ا٤بصطفى)ص( كأئمة أىل البيت)ع([

كقد شهد ٥بم بذلك أىل البيت ]عىلىٍيهم السَّبلـ[ قاؿ اإلماـ ٧بمد بن عبداهلل النفس الزكية 
ُب السماء، كأنتم أيها الزيدية رابطة اهلل ُب األرض ما عىلىٍيهما السَّبلـ: )ا٤ببلئكة رابطة اهلل 

  .ترجو األمةي العدؿى إال بكم، كال ٱباؼ أىلي ا١بور إال منكم(

 }َولِلَِّو ُجُنوُد السََّمَواِت َواأْلَْرِض{كعن عبداهلل بن ا٢بسن ]عىلىٍيهما السَّبلـ[ ُب قولو تعاذل: 
، كجنود األرض ىم الزيدية، لو مييِّزًكا من [، قاؿ: جنود السماكات ىم ا٤ببلئكة4]الفتح:

 . ([50])الناس لنزؿ عليهم العذاب

كسىلَّم رأسو من الَباب كمن كبلمو ]عىلىٍيو السَّبلـ[: )لو نفض رسوؿ اهلل صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو 
 . ([51])ما كضع قدمو إال فيكم أيها الزيدية

كُب ذلك داللة أف عنده عىلىٍيو السَّبلـ أف غّبىم على الضبلؿ؛ ألف رسوؿ اهلل صىلَّى اهلل 
 لىٍيو كآلو كسىلَّم إ٭با يكوف ُب الفرقة الناجية. عى 

كأيضان من ا٤بعلـو البْب أف النيب صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم قد شهد لزيد بن علي عىلىٍيو 
( كلخ مؤمن؛ ركل أنس بن مػالك عن النيب ([52])السَّبلـ بأنو يدعو إذل ا٢بق كيتبعو )عليو
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صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم أنو قاؿ: ))يقتل من كلدم رجل يدعى زيد ٗبوضع يعرؼ 
 ((. ([54])، يتبعو عليو كل مؤمن([53])بالكناسة يدعو إذل ا٢بق

 ب[ فإف من الظاىر ا١بلي أهنم-9كال شك أف أىتٍػبىاع زيدو عىلىٍيو السَّبلـ إ٭با ىم الزيدية؛ ]
( كيٌتبعوف قولو، كيعتمدكف مذىبو، كينسبهم عدكىم إليو، كشهد ٥بم ([55])ينتسبوف )إليو

 كليخهم بذلك. 

لىم بيننا كبْب ىذه األمة علي بن أيب قاؿ اإلماـ عبداهلل بن ا٢بسن ]عىلىٍيهم السَّبلـ[: )كالعى 
( فشهد الصادؽ عىلىٍيو ([56])طالب عىلىٍيو السَّبلـ، كالعلم بيننا كبْب الشيعة زيد بن علي

ؤمنْب عىلىٍيو السَّبلـ فليس من النيب صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم، السَّبلـ أف من دل يواؿ أمّب ا٤ب
 (([57])كمن دل يكن من أتباع زيد بن علي فليس من شيعة علي )عىلىٍيو السَّبلـ

ىذا قاؿ جعفر بن ٧بمد الصادؽ ]عىلىٍيو السَّبلـ[: )ما أعلم من شيعتنا إال ُب كعلى 
أصحاب عمي زيد مضى من مضى منهم على منهاجو، كبقي من بقي ينتظر فرجنا أىل 

 (. ([58])البيت

فبْب ]عىلىٍيو السَّبلـ[ أف شيعة أىل البيت إ٭با ىم الزيدية دكف من عداىم ٩بن يتسمى باسم 
 (. ([59])الشيعة )كىو خارج عن الشيعة

ٍيو كآلو كسىلَّم لعلي ]عىلىٍيو السَّبلـ[: ))يكوف من كلدؾ رجل ا٠بو زيد كقد قاؿ صىلَّى اهلل عىلى 
كالزيدية قد بينا أهنم  ((([61])( رقابى الناس غران ٧بجلْب([60])يطأ ىو كأصحابو ) يـو القيامة

أصحاب زيد بن علي عىلىٍيو السَّبلـ الذين مضى منهم من مضى على منهاجو، كبقي من 
 بقي ينتظر فرج أىل البيت عىلىٍيهم السَّبلـ. 

قاؿ: رأيت رسوؿ اهلل صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو  -رضي اهلل عنو  - ([62])غفارمكعن أيب ذر ال
ك ، كسىلَّم كىػو يبكي فبكيت لبكائو ، فقلت: فداؾ أيب كأمي قد قطعت أنيػاط قليب ببكائ
قاؿ: ))ال قطع اهلل أنياط قلبك يا أبا ذر ، إف ابِب ا٢بسْب يولد لو كلد يسمى عليان، 

أخربشل جربيل أنو ييعرؼ ُب السماء بأنو سٌيد العابدين ، كأنو ييولد لو ابن يقاؿ لو زيد ، 
كإف شيعةى زيدو ىم فرساف اهلل ُب األرض ، كأف فرساف اهلل ُب السماء ىم ا٤ببلئكة، كأف 
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 -أك كلوف الفضة  -لق يـو القيامة ٰباسبوف ، كأف شيعة زيدو ُب أرض بيضاء كالفضة ا٣ب
كيتمتعوف، كيقوؿ بعضهم لبعض : امضوا إذل موالكم أمّب  ([63])يأكلوف كيشربوف

حٌب تنظركا إليو كيف يسقي شيعتو، قاؿ: فّبكبوف على ٪بائب من الياقوت  ([64])ؤمنْبا٤ب
ؽ، قاؿ: فبينما ىم كالزخبػىٍرجىٍد مكللة با١بواىر أزمتها اللؤلؤ الرطب، كرحا٥با السندس كاالسترب 

 يركبوف إذ يقوؿ بعضهم لبعض : كاهلل إنا لنرل أقوامان ما كانوا معنا ُب ا٤بعركة. 

قاؿ: فيسمع زيد عىلىٍيو السَّبلـ قو٥بم فيقوؿ: كاهلل لقد شاركوكم ىؤالء فيما كنتم فيو من 
]كشركاؤكم الدينا كما شارؾ أقواـ أتوا من بعد كقعة صٌفْب، كإهنم إخوانكم اليـو 

 [((. ([65])اليـو

كىذا نص صريح أف الزيدية إذل آخر الدىر ٗبنزلة ا٢باضرين مع زيد بن علي عىلىٍيهما السَّبلـ 
 . ([67])، كٗبنزلة ا٤بقتولْب معو يـو قتل([66])يـو خرج، كٗبنزلة اجملاىد معو يـو جاىد

قرآف قد شهد بأف من تبع قومان فهو منهم، كحكمو حكمهم ك٥بذا ٤با ٠بع إبراىيم بن كال
: خذىا كأنا الغبلـ ا٢بداد ، قاؿ ([68])عبداهلل ]عىلىٍيهما السَّبلـ[ رجبلن يقاتل بباٟبرل يقوؿ

عىلىٍيو السَّبلـ : ال تقوؿ أنا الغبلـ ا٢بداد، قل: أنا الغبلـ العلوم، فإف إبراىيم عىلىٍيو السَّبلـ 
، فأنتم منا ك٫بن منكم، لكم ما لنا كعليكم  [36]إبراىيم: }َفَمْن تَِبَعِني فَِإنَُّو ِمنّْي {قاؿ: 

 . ([69])ما علينا

كذلك يوضح أف الزيدية من زيد بن علي كمن أىل البيت الطاىرين، كال شػٌك أف القرابة 
ين  ([70])مأخوذة من القرب، كالقرابة على كجهْب: قرب بالوالدة من النسب، كقرب بالدِّ

 كا٤بذىب، كىذا الثاشل آكد كأقرب. 

فإف القرب بالنسب إ٭با يثبت ٕبكم اهلل تعاذل فلو األمر كلو ا٢بكم، كقد حػكم تعاذل ُب 
}َفَمْن القرآف بأف الوىالءى كالقربى يكوف بالدين، كما ذكره ُب قصة إبراىيم صلوات اهلل عليو 

زاؿ ما  ([71])، كال شك أنو ا٢بق؛ ألنو ُب الدنيا إذا زاؿ أعِب قرب الدينتَِبَعِني فَِإنَُّو ِمنّْي{
بْب القرابة من ا٤بواصلة بالنسب ٕبكم رب العا٤بْب ، كمٌب ثبتت حصل ُب اآلخرة أعظم 
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ُء يـَْوَمِئٍذ بـَْعُضُهْم لِبَـعْ كأكرب، قاؿ تعاذل:  ]الزخرؼ[،  ({67ٍض َعُدوّّ ِإَلَّ اْلُمتَِّقيَن)}اأْلَِخَلَّ
نَـُهْم يـَْوَمِئٍذ َوََل يـََتَساَءُلوَن)كقاؿ:   ]ا٤بؤمنوف[.  ({101}َفََل َأْنَساَب بـَيـْ

كإذا كانوا منو كمن أصحابو دخلوا ُب قوؿ أمّب ا٤بؤمنْب ]عىلىٍيو السَّبلـ [ : )الشهيد من 
بكناسة كوفاف إماـ اجملاىدين، كقائد الغر ذريٍب كالقائم با٢بق من كلدم ا٤بصلوب 

احملجلْب، يأٌب يـو القيامة ىو كأصحابو تتلقاىم ا٤ببلئكة ا٤بقربوف ينادكهنم: ادخلوا ا١بنة ال 
 (. ([72])خوؼ عليكم كال أنتم ٙبزنوف

فالزيدية ىم أصحاب زيد بن علي عىلىٍيو السَّبلـ كما أف الشافعية ىم أصحاب الشافعي، 
كا٢بنفية ىم أصحاب أيب حنيفة؛ ألف صاحب اإلنساف من يبلزمو كٰببو ُب دينو كقولو، 

 كيتبع مراده كيكره مفارقتو. 

 -يقاؿ لو زيد ُب أهٌبة سلطاف كعنو ]عىلىٍيو السَّبلـ[ قاؿ: )ٱبرج مِب بظهر الكوفة رجل 
دل يسبقو األكلوف كال يدركو اآلخركف إال من عمل ٗبثل ما عملو، ٱبرج يـو  -كاألهبة ا٤بلك 

أعناؽ ا٣ببلئق، فتتلقاىم  ([74])، يتخطأكف([73])القيامة ىو كأصحابو معهم الطوامّب
ا٤ببلئكة، فيقولوف : ىؤالء خىلىفي ا٣بلًف كدعاة ا٢بق، كيستقبلهم رسوؿي اهلل صىلَّى اهلل عىلىٍيو 

 ((. ([75])))قد عملتم ٗبا أيمرًب ادخلوا ا١بنة بغّب حساب كآلو كسىلَّم فيقوؿ:

كىذا من أعظم شاىد على فضل الزيدية، كأف مذىبهم ىو ا٢بق، كأف دعوهتم ىي اإلٲباف، 
 كأف رايتهم ىي راية الرٞبن. 

كعلى ىذا قاؿ إبراىيم بن عبداهلل بن ا٢بسن ]عىلىٍيهم السَّبلـ[: )لو نزلت راية من 
 . ([77])دل تينصب إال ُب الزيدية ([76])السماء

سىلَّم قاؿ: كركل الباقر ٧بمد بن علي، عن آبائو: أف رسوؿ اهلل صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو ك 
))ٱبرج من كلدم رجل يقاؿ لو زيد يقتل بالكوفة كييٍصلىب بالكناسة، ٱبرج من قربه نبشان 

((، ([79])الء دعاة ا٢بقتبهج أىل السماكات يقولوف: ىؤ  ([78])تفتح لركحو أبواب السماء
 كُب ىذا بياف ظاىر أف دعاة ا٢بق ىم الزيدية دكف غّبىم. 
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}ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ك٤با قيًتل زيد بن علي ]عىلىٍيو السَّبلـ[ استعرب جعفر بن ٧بمد باكيان ٍب قاؿ: 
لُوا  ُهْم َمْن يـَْنَتِظُر َوَما َبدَّ رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَىُدوا اللََّو َعَلْيِو َفِمنْـُهْم َمْن َقَضى َنْحَبُو َوِمنـْ

 ذىب عمي زيد كأصحابو على ما ذىب عليو ]األحزاب[، كقاؿ: )كاهلل ({23تـَْبِديًَل)
جده علي كا٢بسن كا٢بسْب شهػداء من أىل ا١بنة، التابع ٥بم مؤمن، كالشاؾ فيهم ضاؿ، 
كالراد عليهم كافر، كإهنم ليحشركف يـو القيامة أحسن ا٣بلق زينة كىيئة كلباسان كُب أيديهم  

كدعاة ا٢بق، كال يزالوف كذلك كتب كأمثاؿ الطوامّب، فتقوؿ ا٤ببلئكة: ىؤالء خلف ا٣بلف 
 (. ([80])حٌب ينتهى هبم إذل الفراديس العيلى؛ فويل لقاتلهم من جبار األرض كالسماء

ى ]عىلىٍيو السَّبلـ[ فضلى زيد كأصحابو  بأظهر بياف، كأكضح أف الزيدية تدخل معهم إذل فبػىْبَّ
آخر الزماف بقولو: كمنهم من ينتظر، حْب تبل اآلية، كما من زماف إال كىم ينتظركف ٦بيء 

 أمر اهلل كالقائم بدين اهلل. 

قاؿ: بينما علي عىلىٍيو السَّبلـ بْب أصحابو إٍذ بكى بكاءن  -رٞبو اهلل  -كعن ابن عباس 
 عىلىٍيو السَّبلـ: يا أبو مالك تبكي ؟  ([81])يتيو فقاؿ لو ا٢بسْبشديدان حٌب لثقت ٢ب

قاؿ: يا بِب ألمور خفيت عليك أنبأشل هبا رسوؿ اهلل صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم، قاؿ: كما 
 أنبأؾ بو ؟ 

قاؿ: يا بِب لوال أنك سألتِب ما أخربتك لئبل ٙبزف كيطوؿ ٮبك، أنبأشل رسوؿ اهلل صىلَّى اهلل 
ا كليها األحوؿ الذميم، عىلىٍيو كآلو كسىلَّم فذكر حديثان طويبلن قاؿ فيو: ))يا علي كيف إذ

الكافر اللئيم، فيخرج عليو خّب أىل األرض من طو٥با كالعرض((، فقلت: يا رسوؿ اهلل، 
 من ىو ؟ 

قاؿ: ))يا علي رجل أٌيده اهلل باإلٲباف، كألبسو قميص الرب كاإلحساف، فيخرج ُب عصابة 
ٍب يصلبو على جذع يدعوف إذل الرٞبن، أعوانو من خّب أعواف، فيقتلو األحوؿ ذك الشنآف، 

حٌب يكوف رمػادان كرماد النّباف، ٍب يصّب  ([82])رماف، ٍب ٰبرقو بالنّباف، ٍب يضربو بالعيٍسباف
 ((. ([84])ركحو كأركاح شيعتو إذل ا١بناف ([83])إذل اهلل عز كجل
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أ[ -8كىذه أخبار شاىدة للزيدية بأهنم أىل اإلٲباف ككرثة ا١بناف، كمن ا٤بعلـو البْب أف ]
الزيدية ىم الفرقة العادلة ُب احملبة ألىل البيت عىلىٍيهم السَّبلـ ، ك٥بذا قاموا معهم كقيتلوا بْب 

 أيديهم كحاموا عليهم. 

أحبنا أىل البيت أحد فزلت بو قدـ إال  ك٥بذا قاؿ النيب صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم: ))ما
 ((. ([85])ثبتتو قدـ ]أخرل[ حٌب ينجيو اهلل يـو القيامة

، كاهلل ال ٰببوشل حٌب أكوف عند كعنو صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم: ))ال يؤمنوف حٌب ٰببوشل
ا٤بؤمن أبر من نفسو، كأىل بيٍب آثر عنده من أىل بيتو، ككلدم أحب إليو من كلده، 

 ((. ([86])كأزكاجي أحب إليو من أزكاجو

بن علي ]عىلىٍيو السَّبلـ[ قاؿ: )من خدش فينا خدشان كاف لو نوران يـو القيامة كعن زيد 
يصدع مٌد بصره كموضع قدمو، كمن كاف لنا ُب عنقو عهدان، فقيبض على فراشو قبضو اهلل 

شهيػدان، كمن استشهد معنا جاء يـو القيػامة معنا لفيفان كما يلتف أىل ا١بنازة ٔبنازهتم، 
كل درجة مسّب شهر،    -يعِب سبع درجات  -من سوانا سبع ربوات كلشهيدنا فضل على 

 . ([87])كذلك ٫بن كشهداء شيعتنا

فراشػو مات  >كفيو داللة أف مىٍن كَب بعهده ٥بم، كعهد كصية اهلل فيهم ٍب مات على
<، كمعلـو أنو ما كَب بالعهد ٥بم من خالف مذىبهم، كتبع عدٌكىم، كإ٭با ([88])شهيدان 

م، كإ٭با يػيٍعرؼ كَب بذلك من ٛبسك بعصمتهم، كسلك مسلكهم ُب عقيدهتم كقو٥بم كفعله
 ذلك من الزيدية دكف غّبىم. 

(، ([89])كعن جعفر بن ٧بمد ]عىلىٍيو السَّبلـ[: )كل راية ُب غّب الزيدية فهي راية ضبللة
 م الفرقة الناجية. كىذا نص صريح أف الزيدية ى

كأيضان فمن الظاىر ا١بلي أف الزيدية إ٭با يتبعوف من شىًهدىٍت لو بالتزكية، كالكوف على ا٢بق 
 النصوصي ٝبلة كتفصيبلن: 
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فؤلهنم يتبعوف أىل البيت عىلىٍيهم السَّبلـ كاآلثار فيهم كاردة كثّبة  أما الجملة:ب[ -14]
أهنم أىل ا٢بق لقولو صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم: ))مثل أىل بيٍب فيكم كسفينة نوح من 

 ((. ([90])ركبها ٪با كمن ٚبلف عنها غرؽ كىول

   ]أئمة الزيدية كاآلثار النبوية الواردة فيهم[

 فإهنم يتبعوف من الرجاؿ: وأما التفصيل:

]عىلىٍيو السَّبلـ[ كىو من قاؿ فيو رسوؿ اهلل صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم: أمير المؤمنين علي 
 ((. ([91])))علي مع ا٢بق كا٢بق مع علي

كٮبا سيدا شباب أىل ا١بنة بالنص من رسوؿ اهلل صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو  والحسن والحسين
 . ([92])كسىلَّم

كىو الذم قاؿ فيو النيب صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم: ))يولد  ([93])وعلي بن الحسين
 ((. ([94])للحسْب كلد يقاؿ لو علي إذا كاف يـو القيامة نادل منادو: ليقم سيد العابدين

كىو من نص عليو النيب صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم با٠بو كصفتو،  ([95])بن علي وزيد
 كعٌرؼ أصحابو موضع شهادتو، كشهد لو كألصحابو با١بنة كما تقدـ. 

عىلىٍيو السَّبلـ كىو من كرد فيو ا٢بػديث: ))إف  ([96])كية محمد بن عبداهللوالنفس الز 
 ((. ([97])النفس الزكية تقتل فيسيل دمو إذل أحجار الزيت، لقاتلو ثلث عذاب جهنم

عىلىٍيهما السَّبلـ كىو الذم قاؿ فيو النيب صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو  ([98])وعلي بن موسى الرضى
كسىلَّم: ))ستلقى بضعة مٌِب بأرض خراساف ال يزكرىا مؤمن إال أكجبت لو ا١بنة، كحـر 

 ((. ([99])جسده على النار

عىلىٍيو السَّبلـ كىو الذم انتهى النيب صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو  ([100])والحسين بن علي الفخّْي
لى صبلة ا١بنػازة ٍب قاؿ: ))يقتل ىاىنا رجل كسىلَّم بأصحابو إذل موضع شهادتو بفع كص

من أىل بيٍب ُب عصابة من ا٤بؤمنْب ينزؿ عليهم بأكفاف كحنوط من ا١بنة، تسبق أركاحيهم 
 ((. ([101])أجسادىىم
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عىلىٍيو السَّبلـ كىو الذم قاؿ فيو النيب صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو  ([102])بن إبراىيموالقاسم 
نيب لكاف  كسىلَّم: ))يا فاطمة منك ىاديها كمهديها كمستلب الرباعيتْب لو كاف بعدم

 فهو مستلب الرباعيتْب.  ((([103])ىو

عىلىٍيو السَّبلـ كفيو كُب كلده  ([104])الهادي يحيى بن الحسينككلد كلده ىو 
ًؾ قاؿ  ([105])ا٤برتضى النيب صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم لفاطمة: ))أبشرم فإف ًمٍن كىلىدى

 ((. ([106])ا٥بادم كا٤بهدم كا٤برتضى كا٤بنصور

عىلىٍيو السَّبلـ قاؿ صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم: ))يا  ([107])الناصر الحسن بن عليكُب 
على  ([108])علي، يكوف من كلدؾ رجل يدعى بزيد ا٤بظلـو يأٌب يـو القيامة مع أصحابو

٪بب من نور تعرب على رؤكس ا٣ببلئق كالربؽ البلمع يقدمهم زيد كُب أعقاهبم رجل يدعى 
بناصر ا٢بق حٌب يقفوا على باب ا١بنة تستقبلهم ا٢بور العْب، ك٘بذب بأعنة ٪ببهم إذل 

 ((. ([109])أبواب قصورىم

كمن الظاىر البْب أف الزيدية ال ينتسبوف إال إذل ىؤالء األئمة، كال يسندكف إال إليهم، كال 
 يعولوف إال على مذىبهم، كيوالوف فيهم كيعادكف فيهم. 

أيضان  ([110])كقد بينا ما فيهم من النص عن ا٤بصطفى صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم، كثبت
ًة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا أهنم أئمة ا٥بدل كمصابيح الدجى، قاؿ العلي األعلى:  ُهْم أَِئمَّ }َوَجَعْلَنا ِمنـْ

 ]السجدة[.  ({24ُنوَن)َلمَّا َصبَـُروا وََكانُوا بِآيَاتَِنا يُوقِ 

فإذا ثبت أف الزيدية متمسكوف هبم دكف غّبىم، كأهنم ا٤بعتمدكف عليهم دكف من سواىم 
ثبت أهنم منهم كأف دينهم دينيهم، كأهنم يـو القيامة معهم كما قاؿ النيب صىلَّى اهلل عىلىٍيو 

 ([111])أجيء أنا كفاطمةكآلو كسىلَّم لعلي ]عليو الصبلة كالسبلـ[: ))إذا كاف يـو القيامة 
آخذة ٕبجزٌب كأنت آخػذ ٕبجزهتا كا٢بسن كا٢بسْب آخذاف ٕبجزتك كشيعتنا آخذين 

 ((. ([113])إذل أين يذىب بنا ([112])ٕبجزهتما فّبل

فأين نظر ا٤بخالف أنو يذىب هبم ؟ كىل يظن أحد من الفرؽ سول الزيدية أسعد منهم، 
 [. 71]اإلسراء: }يـَْوَم َنْدُعوا ُكلَّ أُنَاٍس بِِإَماِمِهْم{ككيف كقد قاؿ تعاذل: 
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 ]اآلثار الواردة ُب بِب أمية[

اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم كىل ٯبدىم ا٤بخالف يساككف أتباع ا٤بركانية كالسفيانية، كقد قاؿ صىلَّى 
 ((. ([114])لعنو اهلل: ))إذا رأيتم معاكية على منربم فاقتلوه -ُب إمامهم األكرب معاكية 

 ((. ([115])كقاؿ: ))معاكية ُب تابوت من نار

سفياف ٜبانوف رجبلن اٚبذكا ماؿ اهلل  ([116])كعنو صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم: ))إذا بلغ بنو
 ((. ([117])دكالن كعباد اهلل خوالن 

فاقتلوه كائنان من   كعنو صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم: ))من قاتل عليان على ا٣ببلفة
 ((. ([118])كاف

 ((. ([119])كعنو صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم: ))كيل لبِب أمية كيل لبِب أمية كيل لبِب أمية

، عليػو نصف ([120])كعنو صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم: ))قاتل ا٢بسْب ُب تابوت من نار
عذاب أىل الدنيا، قد شدت يداه كرجبله بسبلسل من نار ، منكب ُب النار حٌب يقع 

 ((. ([121])ُب قعر جهنم كلو ريح يتعوذ أىل النار من شدة نًب رٰبو

كُب ا٢بديث أف رسوؿ اهلل صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم لعن ا٢بكم كما ٱبرج من 
ية ٞبار ، كسئل ا٢بسن البصرم: معاكية أفصح أـ ا٢بسن ؟ فقاؿ: معاك ([122])صلبو
 . ([123])نػىهَّاؽ

كعن سعيد بن ا٤بسيب: كلد غبلـ البن أـ سلمة فسموه كليد، فقاؿ صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو 
فراعنتكم إنو كائن ُب ىذه األمة رجل يقاؿ لو الوليد كسىلَّم: ))ال تسموا أكالدكم بأ٠باء 

 ((.([124])أضر عليها من فرعوف على قومو

منْب معاكية قد اختار كخطب مركاف كىو كارل معاكية لعنو اهلل على ا٤بدينة: )إف أمّب ا٤بؤ 
لكم مفزعان، كأراد أف يكوف عن تراض منكم..إذل قولو: إنو قد اختار لكم الرضا 

 تكاب الفجور. ( كيزيد من قد علم الناس مكثو على شرب ا٣بمر كار ([125])يزيد

حٌب تكلم ُب ذلك ٝباعة كردكا على ا٣باطب، كبلغ ا٣برب عائشةى كىي أـ ا٤بؤمنػْب فخرجت 
حٌب دخلت ا٤بسجد، ك٤با رآىا مركاف قاؿ: سألتك باهلل يا أـ ا٤بؤمنْب إف قلت إال حقان، 
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م أباؾى ب[ قالت: ال أقوؿ إال حقان، قد لعن رسوؿ اهلل صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّ -17]
 كلعنكى كأنت الطريدي ابن الطريد ُب كبلـ ٥با. 

فهؤالء أئمة ا٤بخالفْب للزيدية، كأكلئك الذين مدحهم النيب صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم ىم 
ًة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا{أئمة الزيدية، فشتاف ما بْب اإلمامْب كما قاؿ تعاذل:  ُهْم أَِئمَّ  }َوَجَعْلَنا ِمنـْ

[، كيا 41]القصص: }َوَجَعْلَناُىْم َأئِمًَّة َيْدُعوَن ِإَلى النَّاِر{، كقاؿ: ([126])[24]السجدة:
 ]الشورل[.  ({7ِة َوَفرِيٌق ِفي السَِّعيِر)}َفرِيٌق ِفي اْلَجنَّ بعد ما بْب الفريقْب كما قاؿ تعاذل: 

فإذا ثبت أف الزيدية ىم أتباعي الذرية ا٥بادية ا٤بهدية فبل بد أف يكونوا منهم داخلْب ُب 
حزهبم، كقد حكم الشرع النبوم بأف شيعة آؿ ٧بمد منهم، ك٨بلوقوف من طينتهم، قاؿ اهلل 

كسىلَّم بقولو: ))من خٌلفت ُب أمتك يا ٧بمد..إذل ُب مناجاتو حملمد صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو 
قولو: كخلقت شيعتكم منكم إهنم لو ضربوا على أعناقهم بالسيوؼ دل يزدادكا لكم إال 

 ((. ([127])حبان 

]عىلىٍيو السَّبلـ[: نزلت ىذه اآلية فينا كُب شيعتنا:  ([128])٧بمد الصادؽ كعن جعفر بن
ف اهلل ]الشعراء[، >كذلك أ ({101(َوََل َصِديٍق َحِميٍم)100}َفَما لََنا ِمْن َشاِفِعيَن)

تعاذل يفضلنا كيفضل شيعتنا حٌب نشفع كييشىفَّعيوف، كإذا رأل ذلك من ليس منهم قالوا: 
< كلو ذىبنا إذل حصر ([129])({101(َوََل َصِديٍق َحِميٍم)100}َفَما لََنا ِمْن َشاِفِعيَن)

 فضائل الزيدية لطاؿ الشرح كفيما ذكرنا ٤بعة كافية. 

   ]اآلثار الداعية إذل اتباع أىل البيت)ع([

ك٩با يدؿ على أف ا٢بق ُب اتباع أىل البيت عىلىٍيهم السَّبلـ كالباطل ُب ٨بالفتهم: ما ثبت أف 
ُب أخبار كثّبة، كال شك أف الذم  ([130])ا٢بق مع علي ]عىلىٍيو السَّبلـ[ كالباطل مع ٨بالفيو

مثل مػا ركاه حذيفة قاؿ: كاف  -رضي اهلل عنػهم  -نتبعو إ٭با ىو أىل البيت كشيعتهم 
م يذكر الفًب كما يكوف ُب أٌمتو ، فمرَّ علي بن أيب طالب النيب صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّ 

ىذا كحزبو ا٥بداة إذل يـو القيامة، يا حذيفة لو  ([131])صلوات اهلل عليو فقػاؿ : ))يا حذيفة
 ((. ([132])أخذت األمة جانبان، كأخذ علي جانبان غّبه كاف ا٢بق مع علي، كعلي مع ا٢بق
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أف ا١بانب الذم فيو الزيدية ىو جانب أىل البيت عىلىٍيهم السَّبلـ، كىو  ([133])كىذا يدلك
جانب ا٢بق كأف ما عداه من ا١بوانب ىو الباطل؛ ألف من عداىم من الفرؽ دل يتبعوا 

 ٍيو السَّبلـ ، كدل يقتدكا بو ُب ا٤بذىب كالقوؿ كالعمل. جانب علي عىلى 

 ([134])كمثل ما ركاه سلماف رضي اهلل عنو أنو قاؿ لعلي ]عىلىٍيو السَّبلـ[: قٌل ما اطلعت
على رسوؿ اهلل صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم يا أبا ا٢بسن كأنا معو إال ضرب بْب كتفي كقاؿ: 

لبيت عىلىٍيهم السَّبلـ كغّبىم كحزبو إ٭با ىم أىل ا ((([135])))يا سلماف ىذا كحزبو ا٤بفلحوف
 من الزيدية. 

كدعا لعلي عىلىٍيو السَّبلـ:  -كمن الظاىر البْب أف النيب صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم قاؿ 
 ألهنم أتباع علي عىلىٍيو السَّبلـ.  ((([136])))اللهم أدر ا٢بق معو أينما دار

لك كذ ((([137])كقاؿ النيب صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم: ))شيعة علي ىم الفائزكف يـو القيامة
 يدلك أهنم الفرقة الناجية. 

كعنو صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم: ))إف ُب السماء ٢برسان كىم ا٤ببلئكة، كإف ُب األرض 
 ((. ([138])٢برسان كىم شيعتك يا علي

كعنو صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم قاؿ لفاطمة ]عليها السبلـ[: ))تدرين دل ٠بيٌٍيًت فاطمة(( 
   ؟

يٍت فاطمة يا رسوؿ اهلل؟   قاؿ علي : دًلى ٠بي

((، كشيعتها باليقْب ليس إال الزيدية؛ ([139])قاؿ: ))ألهنا فيًطمىٍت ىي كشيعتيها من النار
 ألف الشيعة األتباع، كأتباعها ليس إال الزيدية. 

كقاؿ صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم: ))استوصوا ُب أىل بيٍب فإشل ٨باصمكم عنهم، كمن أكن 
كدل يستوص هبم خّبان إال فرقة الزيدية فإف من عداىم يكوف على  ((([140])خصمو خصمتيو

طوؿ الدىر من حزب أعدائهم، كمع ٧باربيهم أك ا٣باذلْب ٥بم، كال يتبعوف مذىبهم كال 
 م ٧ببتهم ، كاهلل تعاذل عن ذلك سائلهم. يلهجوف بذكرىم، كال يؤكدكف ُب قلوهب
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قاؿ علي ]عىلىٍيو السَّبلـ[ لعمار: )يا عمار، ٫بن النجباء، كأفراطنا أفراط األنبياء، كحزبنا 
(، ([141])حزب اهلل كالفئة الباغية حزب الشيطاف، كمن ساكل بيننا كبْب عدكنا فليس منا

كاحملسن إليهم من سائر الفرؽ ٩بن عػدل الزيدية أكثر إحسانو أف يبلغ بو إذل أف يسوم 
، ك٧بمد بينهم كبْب عدٌكىم فهذا أعظم ًبٍرًه كأكسع إحسانو إليهم فليس منهم كال إليهم

 صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم يـو القيامة خصمهم.

كأيضان لو دل يكن مذىبهم أكذل إال ألهنم أفضل كما قاؿ النيب صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم: 
 . ((([142])))ليس أحد يفضل أىل بيٍب غّبم

كأف األماف يقع هبم كما قاؿ صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم: ))النجـو أماف ألىل السماء كأىل 
 ((. ([143])بيٍب أماف ألمٍب

كأيضان فالربكة هبم تنزؿ كدعاؤىم مستجاب كما قاؿ النيب صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم: 
 ((. ([144])))دعاء أطفاؿ ذريٍب مستجاب ما دل يقارفوا الذنوب

كأيضان فهم أعلم كأحكم، كقاؿ صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم: ))أىل بيٍب أحكم الناس صغاران 
 ((. ([145])كأعلمهم كباران، تعلموا منهم كال تعلموىم، كقدموىم كال تقدموا عليهم

كعن علي ]عىلىٍيو السَّبلـ[: )انظركا أىل بيت نبيكم كالزموا ٠بتهم، كاتبعوا أثرىم، فلن 
ٱبرجوكم من ىدل، كلن يعيدككم ُب ردل، فإف لىػبىديكا فالبدكا ، كإف هنضوا فاهنضوا، كال 

 (. ([146])تسبقوىم فتضلوا، كال تتأخركا عنهم فتهلكوا

كأيضان فقد أكصى هبم النيب صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم فقاؿ: ))أيها النػاس أكصيكم بعػَبٌب 
كقد عرفت  ((([147])]أىل بيٍب[ خػّبان فإهنم ٢بمٍب ككصلٍب فاحفظوا منهم ما ٙبفظوف مِب

أنو ٯبب حفظ رسوؿ اهلل صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم باتباعو بالقوؿ كالفعل، فكذلك عَبتو، 
 ". ([148])بلة عليهم فيها"كأيضان فالصبلة أحد أركاف الدين كىي ال تصح إال بالص

كأيضان فهم أكالد أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب ]عليو الصبلة كالسبلـ [ الذم قاؿ فيو 
رسوؿ اهلل صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم : ))يا علي خلق اهلل نوران فجزأه فخلق العرشى من 

جزء، كالكرسي من جزء، كا١بنة من جزء، كالكواكب من جزء، كا٤ببلئكة من جزء، 
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تهى من جزء، كأمسك جزءان منو ٙبت بطناف العرش حٌب خلق آدـ عىلىٍيو كالسدرة ا٤بن
السَّبلـ فأكدعو اهلل جبينو، ككاف ينتقل ذلك من أب إذل أب إذل عبػد ا٤بطلب ، ٍب صار 

نصفْب فنقل جزءان إذل عبداهلل كالد النيب صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم كنصفو إذل أيب طػالب، 
 ((.([149])كأنتى من جزءو؛ فاألنوار كلها من نورم كنورؾ يا علي فخلقتي أنا من جزءو 

، كإذل كأيضان ففيو قاؿ النيب صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم: ))من أراد أف ينظر إذل آدـ ُب علمو
نوح ُب فهمو ، كإذل إبراىيم ُب حلمو، كإذل ٰبٓب بن زكريا ُب زىده ، كإذل موسى بن عمراف 

 ((. ([150])ُب بطشو فلينظر إذل علي بن أيب طالب

النيب صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم ككازره، كقاؿ: ))أنت أخي ككزيرم كخّب كىو الذم آخاه 
 ((. ([151])من أخلفو بعدم

 بأمره بعد موتو.كأيضان فهو الذم أكصى إليو أف يغسلو كيكفنو كيقـو 

كأيضان فهو الذم زٌكجو النيب صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم ابنتو، كقد كاف خطبها أبو بكر ٍب 
عمر، فقاؿ النيب صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم: ))إ٭با أنا بشر مثلكم أزكجكم كأتزكج منكم 

 ((. ([152])إال فاطمة فإنو نزؿ تزكٯبها من السماء

كأيضان فَبؾ لو طريق إذل ا٤بسجد كسد األبواب كلها إال باب علي ]عىلىٍيو السَّبلـ[، ك٤با 
ػد كمعهم علي بن أيب طالب خرج رسوؿ اهلل صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم كىم قائًليوف با٤بسج

رطب فجفلوا  ([153])عىلىٍيو السَّبلـ ضرهبم رسوؿ اهلل صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم بعسب
يب صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم كقاؿ: ))إنك كجفل معهم علي بن أيب طالب فػأدركو الن

لست كهيئتهم إنو ٰبل لك ُب ا٤بسجد ما ٰبل رل، أما ترضى أف تكوف مِب ٗبنزلة ىاركف 
من موسى إال أنو ال نيب بعدم، كأشل بك على حوضي بيدؾ عصا من عوسج تذكد عنو 

األمة كما قتل ناقةى اهلل  ([154])رجاالن كما يذاد البعّب الصادم على ا٤باء، يقتلك أشقى ىذه
 ((. ([156])بِب فبلف من ٜبود( ([155]))أشقى

]الرعد[، ىو ا٥بادم  ([157])({7}ِإنََّما أَْنَت ُمْنِذٌر َوِلُكلّْ قـَْوٍم َىاٍد)كىو ا٤براد بقولو تعاذل: 
 ُب اآلية بنص النيب ا٤بختار. 
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، كىو ا٤براد  ]الرعد[ ([158])({43}َوَمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكَتاِب)بقولو تعاذل:  وىو المراد
]ا٢باقة[، ٤با نزلت قاؿ النيب صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو  ({12}َوتَِعيَـَها ُأُذٌن َواِعَيٌة)بقولو تعاذل: 

قاؿ علي ]عىلىٍيو السَّبلـ[ فما نسيت شيئان بعد  (كسىلَّم: ))اللهم اجعلها أذف علي(
 . ([159])ذلك

 كمن فضائلو)ع(: 

كما قاؿ النيب صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم ))علي مع ا٢بق كالقرآف، كالقرآف   وكون الحق معو
 ((. ([160])كا٢بق مع علي كلن يفَبقا حٌب يردا عليَّ ا٢بوض

خرب ا٤بواالة، كخرب الطائر، كخرب الراية، كحديث عمرك  :([161])]عىلىٍيو السَّبلـ[ ومن فضائلو
بن عبد كٌد، كحديث أسد بن غٌويلم فاتك العرب، كحديث رد الشمس بعد غركهبا، 

حديث الرماف، كحديث السطل النازؿ من السماء، كحديث البساط، ككبلـ أىل الكهف ك 
لو، كحديث التفاحة، كحديث جربيل معو، كحديث الكوكب، كحديث الوزارة، كأحاديث 

 اإلمامة، كاستحقاقو ا٣ببلفة. 

 كقولو صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم: ))إذا اختلفتم ُب شيء فكونوا مع علي بن أيب
 ((. كسائر فضائلو الٍب ركاىا ا٤بوالف كا٤بخالف. ([162])طالب

كقولو صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم: ))لو أف الغياض أقبلـ كالبحر مداد، كا١بن حساب 
 ((. ([163])كيتَّاب ما أحصوا فضائل علي بن أيب طالبكاألنس  

كمن فضائل أىل البيت عىلىٍيهم السَّبلـ: أهنم أكالد فاطمة الزىراء الٍب زيكِّجىٍت ُب السماء، 
ا٢بسن كا٢بسْب سيدا شباب أىل ا١بنة عند العلي األعلى، قاؿ النيب صىلَّى اهلل  كأهنم أكالد

عىلىٍيو كآلو كسىلَّم: ))إذا كاف يـو القيامة أقف على ا٢بوض كأنت يا عليخ كا٢بسن كا٢بسْب 
 ((. ([165])، كتطرداف أعدائنا([164])تسقياف شيعتنا

، دخل النيب صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم بيت فاطمة كىم ([166])وفيهم نزلت آية التطهير
نياـ فانزعجوا فقاؿ: ))كما أنتم كأدخل رجلو بْب صدر علي كفاطمة، كأخذ رأس علي 
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( كقاؿ: ([167])فاطمة كا٢بسْب عن مشالو، )كرفعهم إذل السماءكا٢بسن عن ٲبينو، كرأس 
 اللهم ىؤالء أىل بيٍب فأذىب عنهم الرجس كطهرىم تطهّبان((. 

كقد  -، قاؿ: ))أنت إذل خّب، كقاؿ جربيل فقالت أـ سلمة: كأنا منكم يا رسوؿ اهلل
)) فصعد جربيل إذل السماء  أدخل رجلو ٙبت العباة: كأنا منكم يا رسوؿ اهلل، قاؿ: كأنتَّ

 يفتخر كيقوؿ: من مثلي أنا من بيت ٧بمد ليس رل ُب ا٤ببلئكة نظّب. 

رؾ ، كأنو كاف يتحرؾ كفاطمة مشتغلة بصبلهتا يبعث اهلل ملكان حٌب ٰبوحديث المهد
 ا٤بهد بولدىا. 

كأف أياـ العيد ٤با قربت كدل يكن للحسن كا٢بسْب ما يلبساف فكانا  وحديث الكسوة،
 يقوالف لفاطمة: أين ثيابنا ؟ 

اط إف شاء اهلل، تدفعهما بذلك. ([168])ككانت تقوؿ: )ىي  ( ٚبي

فلما كاف يـو العيد نادل هبا منادو: خذم ىذا الثياب فوجدت ثيابان ٨بيطة رداء كعمامة 
أ[ كدل تر أحدان فتعجبٍت كأخربٍت رسوؿ اهلل -14كخفْب على قدر كل كاحد منهما ، ]

ن عند اهلل إ٪بازان لوعًدًؾ صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم فقاؿ: ))إف ا٤بلك جاء بالثياب م
   .([169])٥بما((

كأيضان فهما ابنا رسوؿ اهلل صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم بقولو كنصو: ))كل بِب أنثى ينتموف 
كىذا نص صريح أف أىل البيت عىلىٍيهم  إذل أبيػهم إال ابِب ىذين فأنا أبوىم أعقل عنهما((

 غة كعرفان. السَّبلـ أكالد رسوؿ اهلل صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم شرعان كما ىم أكالده ل

كأيضان فركم عن ابن عباس قاؿ: أخذ النيب صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم بيدم كيد علي بن 
أيب طالب كخبل بنا على ثبّب، ٍب صلى ركعات ٍب رفع يديو إذل السماء كقاؿ: ))اللهم إف 
موسى بن عمراف سألك، كأنا ٧بمد نبيك أسألك أف تشرح رل صدرم كتيسر رل أمرم، 

لل عقدة من لساشل ليػيٍفقىوى قورل، كاجعل رل كزيران من أىلي، علي بن أيب طالب أخي، كٙب
 أشدد بو أزرم، كأشركو ُب أمرم((. 
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، فرفع علي يده إذل السماء  قاؿ ابن عباس: فسمعت مناديا: يا أٞبد: قد أكتيتى ما سألتى
ؿ اهلل سبحانو كىو يقوؿ: )اللهم اجعل رل عندؾ عهدان، كاجعل رل عندؾ كٌدان(، فأنز 

]مرصل[،  ({96}ِإنَّ الَِّذيَن َءاَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َسَيْجَعُل َلُهُم الرَّْحَمُن ُودِّا)كتعاذل: 
فتبلىا النيب صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم على أصحابػو فعجبوا من ذلك تعجبان شديدان، فقاؿ 

))]منها[ تعجبوف، القرآف أربعة أرباع ! فربع فينا أىل  النيب صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم :
البيت خاصة ، كربع ُب أعدائنا، كربع حبلؿ كحراـ، كربع فرائض كأحكاـ، كإف اهلل أنزؿ ُب 

 ((. (][170)علي كرائم القرآف

كعن علي ]عىلىٍيو السَّبلـ[: )نزؿ القرآف أرباعان فربع فينا أىل البيت، كربع ُب عدٌكنا، كربع 
 (. (1][71)سنن كأمثاؿ، كربع فرائض كأحكاـ، فلنا كرائم القرآف

كقاؿ رسوؿ اهلل صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم: ))إف اهلل جعل عليان كزكجتىو كبنيو حجج اهلل 
 ((. ([172])على خلقو، كىم أبواب العلم ُب أمٍب، من اىتدل هبم ىدم إذل صراطو مستقيم

كحديث أنس بن مالك، قاؿ: دعا رسوؿ اهلل صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم ذات يـو بوضوء 
فتوضأ فصلى ٍب قاؿ: ))يدخل عليَّ أمّب ا٤بؤمنْب كخّب الوصيْب كأكذل الناس بالنبيْب(( 

الباب، فدخل علي بن أيب قاؿ: قلت: اللهم اجعلو رجػبلن من األنصار، قاؿ: إذ ضرب 
طالب، فقاـ النيب صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم فجعل ٲبسح من كجهو فيمسح بو كجو علي 

بن أيب طالب عىلىٍيو السَّبلـ كٲبسح كجو علي فيمسح بو كجهو، فدمعت عْب علي عىلىٍيو 
 ال أفعل ىذا لك السَّبلـ فقاؿ: يا رسوؿ اهلل، ما ُب ىذا ترل يب شيئان ؟ قاؿ: فقاؿ ))كدل

 ((. ([173])كأنت تسمع صوٌب كتؤدم عِب كتبْب ٥بم ما اختلفوا فيو من بعدم

ة كاجبة االتباع فهو حق كفيو داللة أف ما ذىبت إليو الزيدية من أف قولو عىلىٍيو السَّبلـ حج
كصواب، كُب شرفو كفضلو فضل لولده عىلىٍيهم السَّبلـ، كذلك فيما يؤكد القوؿ بأهنم الفرقة 

 الناجية عند اهلل عز كجل. 

كألف إسنادىم أشرؼ، كرجالو أكرع كأعلم كأزىد؛ ألهنم أئمة ا٥بدل كسادات بِب الدنيا، 
ػارىم لطاؿ الشرح كخرج عن حد _ب[ كآث23كلو ملنا إذل شرح أخبارىم كقصصهم ]
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 ([174])أ[ كتنبيو كىداية ٤بن نظر بعْب البصّبة ، كعفٌ -15الغرض، كفيما ذكرناه كفاية ]
 نفسو عن الدنيا ا٢بقّبة، كاتبع ا٥بدل، كجانب ا٥بول. 

فنسأؿ اهلل أف ٰبشرنا ُب زمرهتم، كأف ال يسألنا إخبلصنا ٤بودهتم ٕبقو العظيم إنو على ما 
 يشاء قدير، كباإلجابة جدير، كقد ٛبت بذلك ا٤بقدمة. 

   ]ا١بواب عن ما سألو الفقيو الشافعي[

 فنحن نذكر ذلك على ترتيبو إف شاء اهلل تعاذل:  فأما ا١بواب عما ذكره ُب الكتاب؛

أما ما مدح بو أىل البيت من الرفض للدنيا الفانية، كالتشمّب لذخائر اآلخرة الباقية، 
كمن قولو: )نظركا إذل باطن الدنيا حْب نظر الناس إذل ظاىرىا، كاىتموا بآجل الدنيا حْب 

 اىتم الناس بعاجلها..إذل آخر كبلمو ُب ذلك(. 

كما كصف كفوؽ ما نعت، كسببو أهنم أصفياء اهلل ُب أرضو، كأحبػائو من خلقو، كإذا   فهم
أحب اهلل قومان تنسكوا لو بنسك من ىجم على علم، شاىدكا القيامة قبل أف يبلغوا إليها 
فحملوا أنفسهم على ٦بهودىا، فإذا ذكركا صباح يـو العرض على اهلل تصوركا خركج عنق 

ذنوهبم ، فكادت  ([175])ق إذل رهبم، كظهور كتاب تبدكا فيو فضائحمن النار ٰبشر ا٣ببلئ
أنفسهم تسيل سيػبلنان، كتطّب بأجنحة ا٣بوؼ طّبانان، كتكاد تفارقهم عقو٥بم إذا غلت هبم 

 مراجل الرد إذل اهلل غليانان.

فلهذا بذلوا أنفسهم كىي أغلىالذخائر هلل عز كجل، كجاىدكا ُب سبيلو كمضوا على سنة  
 عْب. من سبقهم من أسبلفهم الطاىرين صلوات اهلل عليهم أٝب

 }اْنِفُروا ِخَفافًا َوثَِقاًَل َوَجاِىُدوا بَِأْمَواِلُكْم َوأَنـُْفِسُكْم ِفي َسِبيِل اللَِّو{ك٤با ٠بعوا قوؿ اهلل: 
}ِإنَّ اللََّو اْشتَـَرى ِمَن [، قاموا مشمرين كبادركا مسرعْب، كذكركا قوؿ اهلل تعاذل: 41]التوبة:

[، كطارت أفئدهتم رغبة ُب 111]التوبة: ْم بَِأنَّ َلُهُم اْلَجنََّة{اْلُمْؤِمِنيَن َأنـُْفَسُهْم َوَأْمَواَلهُ 
 ذلك كقالوا لنربح البيع فبل نستقيل، فرضوا با١بنة ٜبنان ألنفسهم، كرغبوا ُب طاعة سيدىم. 

َياٌن }ِإنَّ اللََّو ُيِحبُّ الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَن ِفي َسِبيِلِو َصفِّا َكأَنَـُّهْم بُـ ك٤با ذكركا قولو تعاذل:  نـْ
}ِإَذا لَِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا زَْحًفا َفََل تـَُولُّوُىُم ]الصف[، مع قولو تعاذل:  ({4َمْرُصوٌص)
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...اآلية ]األنفاؿ[، صربكا على مرارة ا٢برب، كصفوا للطعن كالضرب، ({15اأْلَْدبَاَر )
كقلقلوا السيوؼ ُب كاستشعركا حينئذ ا٣بشية، ك٘بلببوا السكينة، كعىضخوا على النَّواجذ، 

، ٍب سلوىا كأغمدكىا ُب ا٥باـ، كطعنوا الشزر، كنافحوا بالظخبا، ككصلوا ([176])أغمادىا
 السيوؼ با٣بطا، كاستحيوا حينئذو من الفرار، كمشوا إذل ا٤بوت مشيان ٠بحا. 

فسفكوا دماء نفوسهم بأيدم أعدائهم؛ طلبان لرضا رهبم كمبالغة ُب طاعة سيدىم، تصغّبان 
لؤلخرل الباق ية، كزىدان ُب العاجل كادخاران للثواب اآلجل ، كتعظيمان منهم للفانية، كتعظيما ن

منهم صلوات اهلل عليهم ألمر رهبم، كتأدية ٢بق اهلل، كإحتماالن للصرب ُب ذات اهلل ُب 
 السراء كالضراء. 

فهذا زىدىم الذم بذلوا فيو جهدىم على استنارة منهم بنور ا٢بكمة، كبصّبة نافذة كيقْب 
، كقياـ بكل أكامر اهلل، ال كما يظن الظانوف كيتوىم خالص، كعمل بكل فرائض اهلل

 _أ[ كالورع إ٭با ىو ا٣بموؿ كالعزلة كاالنفراد كالوحدة. 16ا٤بتوٮبوف أف الزىد ]

ككيف يكوف ذلك دينان كا٤بنكرات ظاىره، كا٤بعاصي منتشره، كا٢بق مقهور كالباطل معلن بو 
اَىْوَن َعْن ُمْنَكٍر فـََعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُوا }َكانُوا ََل يـَتَـنَ مشهور، كقد قاؿ اهلل تعاذل: 

}َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة يَْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن ]ا٤بائدة[، كقاؿ:  ({79يـَْفَعُلوَن)
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُأولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَن)  ]آؿ عمراف[.  ({104بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

قدر أف ا٤بنفرد كحده كا٤بنعزؿ بنفسو، ال يرل ا٤بنكر كال ينتشر عنده كال يظهر، فبل بد كلو 
ب[ كقيامهم بأمر اهلل أعظم كأكرب، قاؿ اهلل تعاذل: -25أف يكوف جهاد اجملاىدين أفضل ]

ي َسِبيِل اللَِّو }ََل َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َغيْـُر ُأوِلي الضََّرِر َواْلُمَجاِىُدوَن فِ 
ُكَلِّ بَِأْمَواِلِهْم َوأَنـُْفِسِهْم َفضََّل اللَُّو اْلُمَجاِىِديَن بَِأْمَواِلِهْم َوأَنـُْفِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِديَن َدرََجًة وَ 

َجاٍت ( َدرَ 95َوَعـَد اللَُّو اْلُحْسَنى َوَفضََّل اللَُّو اْلُمَجاِىِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن َأْجًرا َعِظيًما)
 ]النساء[.  ({96ِمْنُو َوَمْغِفَرًة َورَْحَمًة وََكاَن اللَُّو َغُفورًا رَِحيًما)

[لئلماـ العادؿ أجر سبعْب ([177])كقاؿ النيب صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم: ))]كل يـو يرفع ك
 ((. ([178])صديقان 
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نػىٍفثىةو من ريقك ُب  كعنو صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم: ))ما أعماؿ الرب مع ا١بهاد إال كى
 ((. ([179])اليم

 ]تصنيف الناس إذل أربعة[ 

أف الناس أربعة: منهم من ال ٛبنعو من الفساد ُب األرض إال مهانة نفسو واعلم أيدك اهلل: 
، ككبللة حده، كمنهم ا٤بصلت بسيفو ا٤بعلن بشره، اجمللب ٖبيلو كرجلو، كمنهم من يطلب 

الدنيا بعمل اآلخرة، كال يطلب اآلخرة بعمل الدنيا، قد طامن من شخصو، كقارب من 
 ، كاٚبذ سنن اهلل ذريعة إذل معصيتو لربو. كزخرؼ من قولو  خطوه، كمشر من ثوبو،

كمنهم من أقعده عن ا٤بلك ضئولة نفسو، كانقطاع سببو فتحبل باسم القناعة، كتزين بلباس 
 أىل الزىادة، كليس من ذلك ُب شيء.

كبقي رجاؿ غضوا أبصارىم من الدنيا خوؼ ا٤برجع، كأراقوا دموعهم كدماءىم ُب ذات اهلل 
شر؛ فهؤالء الفائزكف كىم أىػل البيت الطػاىرين ، >كأتباعهم من على بصّبة من خوؼ احمل

 < صلوات اهلل عليهم أٝبعْب. ([180])ا٤بتقْب

فبل تغَب بالقوؿ ا٤بزخرؼ، كخذ ما تعرؼ كدع ما ال تعرؼ، فالطريق كاضحة ، كأعبلـ 
 الدين نّبة الئحة. 

   ]النجاة كا٤بخلص[

كأما قولو أيده اهلل: كيف ا٢بيلة كما ا٤بخلص كفيهم النجاة مع ضعف النفوس ، ك٧باربة 
 ككيد ا٥بول.  ([181])السلطاف

أف ا٤بخلص كالنجاة ال تتم إال باتباع األئمة ا٥بداة؛ ألنا قد بينا أف ا٢بق ُب أيديهم  واعلم
 كأنو ال ينجوا من الًفرىًؽ الٍب افَبقت عليها ىذه األمة إال ىم، كمن تابعهم دكف غّبىم. 

ـ الدين كال غٌّبه أعظم من أئمة ا١بور، ]ىيديت واعلم  ب[ ك٩با سػاركا بو -26أنو ما ىىدى
ُب أمة ٧بمد صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم أخذكا أموا٥بم كاقتسموىا فيما بينهم، كاستعانوا هبا 

أعوانان على أخذىا؛ لَبغيبهم ٥بم ُب ارتكاب  ([182])على باطلهم، ككجدكا من ا٤بضلْب
احملرمات، كشرب القهوات، كإباحة احملظورات؛ فصاركا ٝبيعان متعاكنْب على الباطل، كدل يبق 
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أ[ كسلط اهلل تعاذل بعضهم على بعض كرفػع عنهم يد -17ىناؾ مانع كال حائل، ]
ق، فَباكموا ُب مضائق الطريق، فلم يبق ٧بىٍرىـه إال انتهكوه ، >كال باب لئلسبلـ إال التوفي

 <، كال منار للدين إال ىدموه. ([183])أرصدكه

رسوؿ اهلل صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم، كأفسدكا على العباد فبطلت أحكاـ اهلل كىدمت سنة 
معائشهم ، كمٌوىوا على أكثرىم أمر دينهم، حٌب ُب صبلهتم كأعيادىم كٝبعهم ، يتقدمهم 

بذلك شىرخىم، ٱبتطب للظا٤بْب كٲبتدح األئمة الفاسقْب، كيدعو ٥بم على ا٤بنابر، 
ًلشىرىبًة  ([185])على ىػدـ اإلسبلـ كيظاىر، كىو يعرؼ كيتحقق أنو ٱبتطب ([184])كيعاكف

 ٣بمور كمرتكيب الفجور ، كأىل اإلفك كالزكر. ا

ٍب يأٛبوف بو ُب صبلهتم كال يردعهم ما عرفوه من أمره على إتباعو، كال ينهوه عن فسوقو 
كابتداعو، كقد قاؿ النيب صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم: ))ال يؤمنكم ذك جرأة ُب 

 ((. ([186])دينو

فقد  (( ([187])كقاؿ ]عىلىٍيو السَّبلـ[: ))ال يؤمَّنى فاجره مؤمنان، كال يصلْبَّ مؤمنه خلفى فاجر
ظهر الكفر كعظم األمر ، كاصطلحت ىذه األمة الفاسدة على التعاكف على دين ٧بمد 

صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم إال ما حفظ اهلل بو من قياـ أىل البيت عىلىٍيهم السَّبلـ ُب كجوه 
ظاىرىم على ا٤بعتدين، على خذالف من األمة ٥بم كابتزاز ٢بٌقهم ، كإعبلف لعداكهتم، كت

٧باربتهم، حٌب قل ميًعيػٍنيهم كناصريىم فػىقىلَّوا ُب عْب عدكىم، فازداد الشاؾ نفاران عنهم 
 اهلل ا٢بسُب. سبقت ٥بم من  ([188])كا٤بنافق بعدان منهم، كخلص إليهم من

   ]كبلـ علوم[

]صلوات اهلل عليو[: )سيأٌب بعدم زماف ليس فيو شيء  ([189])كما قاؿ أمّب ا٤بؤمنْب
أخفى من ا٢بق، كال أظهر من الباطل، كال أكثر من الكذب على اهلل كرسولو، كليس عند 

إذا تيلي حق تبلكتو، كال أنفق منو إذا حيرِّؼ  ([190])أىل ذلك الزماف سلعة أبور من الكتاب
عن مواضعو؛ كال ُب البػبلد أنكر من ا٤بعركؼ كال أعرؼ من ا٤بنكر(..ُب كبلـ طويل بلغ 

 فيو إذل قولو عىلىٍيو السَّبلـ: 
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ا عىظمتيو )كاعلموا أنو ال ينبغي ٤بن عرؼ عظمة اهلل أف يػىتػىعىظَّم، فإف رًفٍػعىةى الذين يعلموف م
أف يتواضعوا لو، كسبلمة الذين يعلموف ما قيٍدرىتيو أف يستسلموا لو. فبل تنفركا من ا٢بق نًفىارى 
الصحيح من األجرب، كالبارم من ذم السَّقم، كاعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حٌب تعرفوا 

ٌب تعرفوا الذم تركو، كلن تأخذكا ٗبيثاؽ الكتاب حٌب تعرفوا الذم نقضو، كلن ٛبسكوا بو ح
الذم نبذه ؛ فالتمسوا ذلك من عند أىلو، فإهنم عىٍيشي العلم، كمىٍوتي ا١بهل. ىم الذين 

عن علمهم، كصمتيهم عن منطقهم، كظاىريىم عن باطنهم، ال  ([191])ٱبربكم حكمهم
ناطق( ىؤالء  ([192])ٱبالفوف الدين كال ٱبتلفوف فيو، فهو بينهم شاىد صادؽ، كصامت

 بيت ا٤بصطفى ككرثة األنبياء صلوات اهلل عليهم أٝبعْب. الذين أحاؿ عليهم أىل 

 ( من األبيات الٍب فيها: ]الوافر[([193]))أيدؾ اهلل كأما ما ذكرتىو

لقد أىٍصبىحتي من ضعًف 
 اليقْب 

اًبدي منهما خطبان  أيكى
 جسيمان 

إذا أصلحت ديِب ضاع 
 مارل

على حارل تبلؼو   
ميٍستىبْبً 

([194]) 
كدكف مرامو قٍطعي 

 ([195])الوتْبً 
كإف أصلحت مارل ضاع 

 ديِبً 

أف الدنيا ليست أىبلن أف نػيٍقًبل عليها، فبل نؤثرىا كىي فانية على  كاعلم أيدؾ اهلل 
صبلح أنفسنا ُب الدار الباقية، فجميع ما فيها من ملكها كعناىا كسركرىا 

( إذل زكاؿ، كأىلها كلهم إذل انتقاؿ، كليس بْب أحدنا كبْب ا١بنة أك النار ([196]))كهبجتها
 إال ا٤بوت. 

قصر ا٤بدة، كإفَّ غائبان ٰبدكه كاهلل إف غاية تنقصها اللحظة، كهتدمها الساعة، ١بديرة ب
ـي بالفوز أك الشقوة ٤بستحقه  ا١بديداف : الليل كالنهار ٢برمه سرعة األكبة، كإفَّ قادمان يػىٍقػدي

ة. فىاتػَّقىى عىٍبده ربَّوي  ـ توبتو كغلب شهوتو؛ فاألجل  ([197])ألفضل العيدَّ ، نىصىحى نفسو ، كقىدَّ
 . ([198])مستور ، كاألمل خادع غركر
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 ]تصنيف طبائع العباد[

أف اهلل ركب العبد على طبائع أربع، كعد٥با تبارؾ كتعاذل، فإذا استقاـ واعلم أيدك اهلل 
على أكامر اهلل عز كجل صفت طبيعتو كاعتدلت موارده، كذلك أف الرغبة ضد الزىد، 

كا١بهل ضد العلم، كا١بنب ضد الشجاعة، كالَبؾ ضد العمل، فإذا استقاـ الورع دل يرغب 
ر، كإذا استقاـ الزىد دل ٯبب داعي ا٥بول ُب طلب عن البدؿ، كال ٲبيل إذل ا١بور ُب األم

اللذات ، كاالشتغاؿ بالشهوات ؛ ألنو إذا ماؿ إذل ا١بور دل تصفى طبيعتو، كدنس بالطمع 
 دينىو كعرضىوي، كإذا ماؿ إذل طلب اللذات ماؿ إذل ا٥بول ُب متابعة الشهوات. 

لعلم كا٥بدل؛ فنطق با٢بكمة كإذا علم صىفىٍت طبيعىتيو عن ا١بهل كالعمى، كأنار قلبيو با
كجانبى ُب ٝبيع أموره الشْبى كا١بهلى كالنقصاف، ألف العلم يدلو على ا٢بلم، كا١بهلى ٰبملو 

على الظلم كالغشم، كأكؿي أبواب الزىد القناعة ألف القانعى ال يريد أكثر ٩با أعطي لرضاه 
ا سواه، فهو عازؼه عن عن اهلل تعػاذل ٗبا أعػطاه ، فإنو يعرؼ أنو اختار لو ذلك على م

الدنيا كما فيها ال يريد إال الكفاؼ منها، كالبلغة إذل اآلخرة فيها، قاؿ النيب صىلَّى اهلل عىلىٍيو 
ثػيرى كأى٥ٍبى  ((. ([199])كآلو كسىلَّم: ))ما قىلَّ ككفى خّبه ٩با كى

ـى أئمة ا٥بدل ٦باىدة النفًس حٌب تستقيم على طبائع الصحة الدينية على  كمن ىاىنا قىدَّ
٦باىدة األعداء؛ فإذا صفت الطبيعة أقدموا على بصّبة، ك٥بذا دل يبخلوا بإراقة دماءىم ُب 

ْب اإلنس كآساد بِب آدـ من سبيل اهلل حْب ٛبسكوا ٗبا ذكرناه أكالن ، كمن ىاىنا لقوا شياط
 الكفرة كالطغاة، كعتاة األناـ، كأقدموا عليهم إقداـ البطل ا٥بماـ، ]ك[األسد الضرغاـ. 

ككاف زيد بن علي ]عىلىٍيو السَّبلـ[ يقوؿ: )البصّبةى البصّبةى ٍب ا١بهاد( أك ما ىذا 
 . ([200])معناه

كقاؿ علي ]عليو الصبلة كالسبلـ[: )من غضب هلل قوم على قتل آساد الباطل، كمن باع 
نفسو هلل استحق منازؿ األفاضل( فهذا طريق النجاة ٤بن طلبها، كسبيل السبلمة ٤بن أرادىا 

 أ[. -16]
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 ]شكول قلَّة اإلخواف[

 ب[.-29من قلة اإلخواف كعدـ األعواف مع ضعف الزماف. ] كأما ما شكاه

لىٍت عن سادهتا كٝبىىحىٍت فاعلم أيدك اهلل  أف ىذه أمة ظلمٍت أىلى بيت نبيها حىقَّهىا، كعىدى
عن طاعتها، كسىعىٍت ُب خذالهنا كتكثّب سواد عدٌكىا عليها، كمعاكنتو با١ببايات ٥با، 

}َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلبَـرّْ ليهم، قاؿ تعاذل: فضرب اهلل تعاذل بعضهم ببعض حٌب غضب ع
: َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم بـَْعَض الَِّذي َعِمُلوا{  [.41]الرـك

، كانقمع الضياء، ([201])فلذلك اضمحٌلت األنباء، كغمضت األشياء، كغشت الظلماء
كىلك األخيار، كظهر األشرار، كتآمرت ا١بىوىرىةي، كظهر سلطاف الفجرة الكفرة ، كُب ظهور 
ما قد ظهر كانتشار ما انتشر ما يػيٍفًهمينا إف شاء اهلل تعاذل أف سيٍلطىافى ا١بور قد آف دماريهي، 

 ِفي اأْلَْرِض َوَجَعَل َأْىَلَها ِشيَـًعا }ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعََل كقػىريبى ىبلكو كغىيىاريه، قاؿ اهلل تعاذل: 
َناَءُىْم َوَيْسَتْحِيي ِنَساَءُىْم ِإنَُّو َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِديَن) ُهْم يَُذبُّْح أَبـْ ( 4َيْسَتْضِعُف طَائَِفًة ِمنـْ

ًة وَ  ( 5َنْجَعَلُهُم اْلَوارِثِيَن)َونُرِيُد َأْن َنُمنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اأْلَْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأِئمَّ
ُهْم َما َكانُوا َيْحَذرُوَن)  ({6َونَُمكَّْن َلُهْم ِفي اأْلَْرِض َونُِرَي ِفْرَعْوَن َوَىاَماَن َوُجُنوَدُىَما ِمنـْ

 ]القصص[.

كعن النيب صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم: ))يىٍطليعي قرفي ا١بور من بعدم قريبان كال يىٍطليع من قرف 
ا١بور شيءه إال مات من العدؿ مثلو، ثبلث مرات حٌب يولػد قوـه ال يعرفوف إال >ا١بور كال 
يعملوف إال بو، ٍب ٲبىينخ اهللي على خلقو فيأذف لقرف العػدؿ أف يطلع فبل يطلع من قرف العدؿ 

< إال العدؿ كال ([202])شيء إال مات مثلو من ا١بػور ثبلث مرات حٌب يولد قـو ال يعرفوف
 ((. ([203])يعملوف إال بو

ثير الرشا، كتربجت  كعن علي ]عليو الصبلة كالسبلـ[: )انتظركا أمرنا إذا كىثيرت ا٤بعازؼ ككى
النساء، كايستحسن الرِّبا، ككثر أكالد الزنا، كغاضت ا٤بياة، كقلت الثمار، كظهر القمار، 

كشاركت ا٤برأة زكجها، كملكت األمة سيدىا، كشىريؼى البنياف، ككثر با٤بصر السوداف، كاٚبذ 
صياف، كاختصم ُب القرآف ، ككصف الرٞبن، كظهر ا١بور كالعدكاف، ككاف فاسق القـو ا٣ب
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، كتقارب ([205])الفركج السركج، كغِب با٤بعازؼ عن القرآف ([204])زعيمهم ، كركبت
ب[ كاستهْب -30الزماف، كتقاربت األسواؽ، كظهر النفاؽ، كساءت األخبلؽ، ]

بالطبلؽ، ككثرت األٲباف، كٖبس ا٤بيزاف، ككذب ُب السلع، كنفقت السلع با٣بدع، 
 (. ([206])لدـ، كقطعت األرحاـ، كقدـ الصيب قبل أف يبلغ ا٢بلم فيصلي هبمكاستخف با

تعاذل  كىذه أمور إما ٦بتمعو ُب كثّب من البلداف، كإما مفَبقة ُب بعضها، فرجاؤنا الثقة باهلل
أنو قد أزؼ كدنا ظهور كلمة أىل البيت الطاىرين عىلىٍيهم السَّبلـ ُب أقطار األرض ، الطوؿ 

منها كالعرض، فتمتلي األرض قسطان كعدالن كما ميلئت جوران كظلمان، كينصر اهلل دينو، 
 كيكشف غيٌمتو، كيزيح الظلم كظلمتو، كيزيل دكلتو. 

لطاىرين عليهم صلوات رب العا٤بْب أف يهاجر إذل فينبغي للمحب للطيبْب من أىل البيت ا
أكطاهنم ، كيكوف من ٝبلة إخواهنم، كأف ال يزاؿ راجيان لظهور كلمتهم كانطماس العدكاف 

 . ([207])هبم ؛ فإف ا٢بق منهم بدأ كإليهم يعود، كاهلل ا٤برجو احملمود
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 قائمة ا٤بصادر كا٤براجع 

 أكالن : ا٤بصادر ا٤بخطوطة : 

األمارل اإلثنينية : ك٠بيت هبذا االسم إلمبلء مؤلفها ٥با يـو االثنْب. اإلماـ .1          
 ىػ( . 479 -412ا٤برشد باهلل ٰبٓب بن ا٢بسْب ا١برجاشل الشجرم )

أنوار اليقْب : )منظومة كشرحها( . اإلماـ ا٢بسن بن بدر الدين ا٥بادكم .2          
 ىػ( . نسخة خاصة . 663ا٢بسِب ت)

 -377ا١بامع الكاُب ُب فقو آؿ ٧بمد . ا٢بافظ أبو عبداهلل العلوم ).3          
 ىػ( . 445

اع الذرية . الكواكب الدرية ُب النصوص على إمامة خّب الربية ، كذكر ٪باة أتب.4          
ىػ( . كالنسخة خطت 702تأليف األمّب صبلح بن اإلماـ إبراىيم تاج الدين توُب بعد )

 ىػ( . 1112سنة )

احمليط باإلمامة . للسيد علي بن ا٢بسْب الديلمي ا٤بعركؼ بشاة شرٰباف .5          
 كالكتاب )ٙبت الطبع( مركز أىل البيت)ع( للدراسات اإلسبلمية. 

ريج الشاُب ، السيد ا٢بسن بن ا٢بسْب ا٢بوثي ، كيسمى )التعليق الواُب ُب ٚب.6          
 ٚبريج أحاديث الشاُب( . )ٙبت الطبع( . 

ىػ( ٙبت 494 -413جبلء األبصار ُب تأكيل األخبار . ا٢باكم ا١بشمي ).7          
   مركز أىل البيت)ع( للدراسات اإلسبلمية. -بتحقيقنا-الطبع 

 ا٤بطبوعة : ثانيان : ا٤بصادر 

األمارل ا٣بميسية . لئلماـ ا٤برشد باهلل ٰبٓب بن ا٢بسْب الشجرم ، ك٠بيت هبذا .1          
 االسم إلمبلئها يـو ا٣بميس . طبع على نفقة / ٧بمد صاحل الباز مكة ا٤بكرمة . 

 ىػ( مكتبة1026االعتصاـ ٕببل اهلل ا٤بتْب . اإلماـ القاسم بن ٧بمد ا٤بتوَب ).2          
 اليمن الكربل . 



 -ىػ 1412ىػ( الطبعة األكذل )852اإلصابة البن حجر العسقبلشل ت).3          
 ـ( دار ا١بيل . 1992

األحكاـ ُب ا٢ببلؿ كا٢براـ . اإلماـ ا٥بادم إذل ا٢بق . الطبعة األكذل .4          
 ـ( . 1990)

ا١برجاشل ، ٙبقيق/ عبدالسبلـ  االعتبار كسلوة العارفْب . اإلماـ ا٤بوفق باهلل.5          
 الوجيو مؤسسة اإلماـ زيد بن علي الثقافية ، الطبعة األكذل . 

األ٭بوذج ا٣بطّب ُب حل اإلشكاؿ على آية التطهّب . لئلماـ الناصر عبداهلل بن .6          
ىػ( . ٙبقيق أٞبد ٧بمد حجر . الطبعة األكذل ، مكتبة الَباث 1256ا٢بسن ت)

 . اإلسبلمي صعدة 

أخبار فع كخرب ٰبٓب بن عبداهلل كأخيو إدريس بن عبداهلل . أٞبد بن سهل .7          
الرازم ا٤بتوَب ُب القرف الرابع ا٥بجرم ، ٙبقيق / عبدالرقيب مطهر ٧بمد حجر . منشورات 

 مركز أىل البيت)ع( للدراسات اإلسبلمية . الطبعة األكذل . 

أعبلـ ا٤بؤلفْب الزيدية كفهرست مؤلفاهتم . عبدالسبلـ بن عباس الوجيو . .8          
   ـ( مؤسسة اإلماـ زيد بن علي الثقافية.1199/ 1420( )1)ط/

ىػ( ٙبقيق كإخراج 1371أعياف الشيعة . ٧بسن بن عبدالكرصل العاملي ت).9          
عات . بّبكت لبناف ـ( دار التعارؼ للمطبو 1986ىػ/ 1406حسن األمْب . طبعة عاـ )

 . 

تاريع ا٤بدينة ا٤بنورة . البن شٌبة أبو زيد عمر بن شبة النمّبم البصرم .10          
 ىػ( حققو / فهيم ٧بمد شلتوت . الطبعة األكذل . دار الَباث . بّبكت لبناف . 262ت)

ىػ/ 1401تاريع جرجاف . أليب القاسم ا١برجاشل . الطبعة الثالثة ).11          
 بّبكت .  -ـ( . عادل الكتب 1981

ىػ(. ٙبقيق / 911تاريع ا٣بلفاء . عبدالرٞبن بن ايب بكر السيوطي ت).12          
 ـ( . الطبعة األكذل . 1992ىػ/ 1412رحاب خضر عكادم . طبعة بّبكت )



ىػ( ، طبعة دمشق 571علي بن ا٢بر بن عساكر ت) تاريع دمشق ..13          
ـ( ، كاألجزاء الٍب حققها احملمودم ، ترٝبة اإلماـ علي كاإلماـ ا٢بسن 1954 -1951)

 كاإلماـ ا٢بسْب . 

ىػ( . طبعة دار 463تاريع بغداد . أٞبد بن علي ا٣بطيب البغدادم ت).14          
 الكتب العلمية . بّبكت . 

م العقوؿ ُب تصحيح األصوؿ . ا٢باكم ا١بشمي . ٙبقيق / الوجيو ، ٙبكي.15          
 ـ( مؤسسة اإلماـ زيد بن علي الثقافية . 2001ىػ/ 1421الطبعة األكذل )

٦بدالدين بن ٧بمد بن منصور ا٤بؤيدم   التحف شرح الزلف . اإلماـ ا٢بجة/.16          
 يع . . الطبعة الثالثة / مكتبة بدر للطباعة كالنشر كالتوز 

ىػ( طبعة دار الفكر . 310تفسّب القرآف الكرصل . البن جرير الطربم ت).17          
 ىػ( . 1405بّبكت . سنة النشر )

ىػ( . طبعة دار الفكر 774تفسّب القرآف الكرصل . البن كثّب الدمشقي ت).18          
 ىػ( . 1401. بّبكت ، سنة النشر )

ىػ( طهراف 1410( سنة )1، ٙبقيق ٧بمد الكاظم )ط/تفسّب فرات الكوُب .19          
 . 

ىػ( . طبعة دار الفكر 852هتذيب التهذيب . البن حجر العسقبلشل ت).20          
 ـ( بّبكت . 1984ىػ/ 8404)

ىػ( . ٙبقيق 494تنبيو الغافلْب عن فضائل الطالبيْب . ا٢باكم ا١بشمي ت).21          
 مركز أىل البيت)ع( للدراسات اإلسبلمية. إبراىيم ٰبٓب الدرسي . منشورات

تيسّب ا٤بطالب ُب أمارل السيد أيب طالب . لئلماـ أيب طالب ٰبٓب بن .22          
 ىػ( . 1395ـ/ 1975ىػ( مؤسسة األعلمي . بّبكت )424ا٢بسْب ا٥باركشل ت)



٢بق / ٝبع درر األحاديث النبوية باألسانيد اليحيوية . لئلماـ ا٥بادم إذل ا.23          
-العبلمة عبداهلل ٧بمد بن أيب النجم الصعدم . منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات 

 بّبكت . الطبعة األكذل . 

ديواف ا٥ببل . ألمّب شعراء اليمن ا٢بسن بن علي بن جابر ا٥ببل .24          
( 1)ط/ىػ( . ٙبقيق األديب أٞبد ٧بمد الشامي . الدار اليمنية للتوزيع كالنشر 1079ت)
 . 

ىػ( 240الزىد كصفة الزاىدين . أبو سعيد أٞبد بن ٧بمد بن زياد ت).25          
 ىػ(. 1408ٙبقيق / ٦بدم فتحي السيد . الطبعة األكذل )

ىػ( الطبعة 287كتاب الزىد البن أيب عاصم . أليب بكر الشيباشل ا٤بتوَب ).26          
 ىػ( . 1408. دار الرياف للَباث ) الثانية ، ٙبقيق : عبدالعلي عبدا٢بميد حامد

ىػ( ٙبقيق / حبيب 181الزىد البن ا٤ببارؾ . عبداهلل بن ا٤ببارؾ ا٤برزكم ت).27          
 الرٞبن األعظمي . دار الكتب العلمية . بّبكت . 

ىػ( ٙبقيق : 279سنن الَبمذم . حملمد بن عيسى الَبمذم السلمي ت).28          
 بّبكت.  -. دار إحياء الَباث العريب أٞبد ٧بمد شاكر كآخركف

سّبة اإلماـ ا٥بادم إذل ا٢بق )ع( . ركاية : علي بن ٧بمد العلوم . ٙبقيق : .29          
 د.سهيل زكار . ط. 

ىػ( الطبعة األكذل 614الشاُب . لئلماـ ا٤بنصور باهلل عبداهلل بن ٞبزة ت).30          
٦بدالدين بن ٧بمد بن منصور ا٤بؤيدم أيده  ـ( بتحقيق اإلماـ ا٢بجة/1986ىػ/ 1406)

 صنعاء .  -اهلل تعاذل، منشورات مكتبة اليمن الكربل . اليمن

ىػ( . طبعة دار 1055شرح األساس . السيد أٞبد بن ٧بمد الشرُب ت).31          
 ـ( . 1995ىػ/ 1415ا٢بكمة اليمانية )

ىػ( . 458البيهقي . ا٤بتوَب )شعب اإلٲباف . أليب بكر أٞبد بن ا٢بسْب .32          
 ىػ( ٙبقيق : ٧بمد السيد بسيوشل زغلوؿ . 1410طبعة دار الكتب العلمية )



شواىد التنزيل لقواعد التفضيل . عبيداهلل بن عبداهلل بن أٞبد ، ا٤بعركؼ .33          
 ـ( . 1974ىػ/ 1393( )1با٢باكم ا٢بسكاشل . ٙبقيق : ٧بمد باقر احملمودم . )ط/

ىػ( ٙبقيق : ٧بمود 597صفوة الصفوة . أليب الفرج عبدالرٞبن بن علي ت).34          
 ـ( . الطبعة الثانية . 1979ىػ/ 1399فاخورم ك٧بمد ركاس قلعة . طبعة دار ا٤بعرفة )

صحيفة علي بن موسى الرضا . طبع مع ٦بموع اإلماـ زيد ُب ٦بلد كاحد . .35          
 بّبكت .  -دار مكتبة ا٢بياة

ا٤بشهورة بطبقات ابن سعد . ٧بمد بن سعد بن منيع -طبقات الكربل .36          
 ىػ( دار صادر . بّبكت . كدل يذكر سنة النشر . 230البصرم الزىرم ت)

-ىػ( 381عيوف أخبار الرضا . أليب جعفر ٧بمد بن علي بن باكبيو ت).37          
 ىػ( . 1318طهراف )

ىػ( . 1021ا١بامع الصغّب ، عبدالرؤكؼ ا٤بناكم ت) فيض القدير شرح.38          
 ىػ( . 1356مصر ) -ا٤بكتبة التجارية الكربل-الطبعة األكذل 

ىػ( 654ا٢بدائق الوردية ُب مناقب أئمة الزيدية . ٞبيد بن أٞبد احمللي ت).39          
ـ / 1985ىػ( دار أسامة . دمشق )1357مصورة عن ٨بطوطة نسخت سنة )

 ىػ( . 1405

ىػ( . الطبعة الصادرة 840البحر الزخار . لئلماـ أٞبد بن ٰبٓب ا٤برتضى ).40          
 ىػ( . 1409عن دار ا٢بكمة اليمانية )

ىػ( ٙبقيق : سيف 1120البياف كالتعريف . إبراىيم بن ٧بمد ا٢بسيِب ت).41          
 ىػ( . 1401الدين الكاتب . طبعة دار الكتاب العريب . بّبكت )

الغدير ُب التكاب كالسنة كاألدب . عبد ا٢بسْب أٞبد األميِب النجفي . .42          
 لبناف. -ـ( . دار الكتاب العريب . بّبكت 1977ىػ/ 1397( )4)ط/

٦بموع كتب كرسائل اإلماـ ا٥بادم)ع( )اجملموعة الفاخرة( . لئلماـ ا٥بادم  .43          
 مؤسسة اإلماـ زيد بن علي)ع( الثقافية.إذل ا٢بق)ع( . ٙبقيق : عبداهلل الشاذرل . 



ا٤بستدرؾ على الصحيحْب . أليب عبداهلل ا٢باكم ٧بمد بن عبداهلل .44          
ىػ( . ٙبقيق : مصطفى عبدالقادر عطا . طبعة دار الكتب العلمية . 405النيسابورم ت)

 ـ( . 1990ىػ/ 1411بّبكت )

ىػ( . ٙبقيق : عبداهلل عبداهلل 353)ا٤بصابيح . أليب العباس ا٢بسِب ت.45          
 ـ( . مؤسسة اإلماـ زيد بن علي الثقافية . 2002ىػ/ 1422ا٢بوثي . الطبعة األكذل )

ا٤بصابيح الساطعة األنوار تفسّب أىل البيت . ٝبع كتأليف : عبداهلل بن .46          
. منشورات ىػ( ٙبقيق : عبدالسبلـ الوجيو ك٧بمد قاسم ا٥بامشي 1062أٞبد الشرُب )

 مكتبة الَباث اإلسبلمي . صعدة . 

ىػ( ٙبقيق : 360ا٤بعجم الكبّب . أبو القاسم سليماف بن أٞبد الطربم ).47          
 ـ( ا٤بوصل . 1983ق/ 1404ٞبدم عبدا٢بميد السلفي . الطبعة الثانية )

ٙبقيق : ىػ( . 360ا٤بعجم الصغّب . أبو القاسم سليماف بن أٞبد الطربم ).48          
 عماف . -ـ( بّبكت 1985ق/ ٧1405بمد شكور ك٧بمود ا٢باج أمرير . الطبعة األكذل )

ىػ( . ٙبقيق 360ا٤بعجم األكسط . أبو القاسم سليماف بن أٞبد الطربم ).49          
 ىػ( . 1415: طارؽ عوض اهلل كعبد احملسن ا٢بسيِب . دار ا٢برمْب . القاىرة سنة )

ىػ( طبعة 807لزاكئد كمنبع الفوائد . لعلي بن أيب بكر ا٥بيثمي ت)٦بمع ا.50          
 ىػ( . 1407دار الرياف للَباث كدار الكتاب العريب سنة )

مسند اإلماـ زيد . )اجملموع الفقهي( لئلماـ زيد بن علي )ع( . دار مكتبة .51          
 علي الثقافية .  ا٢باية . بّبكت . كلو طبعة منقحة صادرة عن مؤسسة اإلماـ زيد بن

ىػ( . ٙبقيق : ٧بفوظ 292مسند البزار . أبو بكر أٞبد بن عمرك البزار ت).52          
 ىػ( . 1409الرٞبن زين اهلل . الطبعة األكذل )

ىػ( ٙبقيق 454مسند الشهاب . حملمد بن سبلمة بن جعفر القضاعي ت).53          
ـ( . مؤسسة الرسالة . 1986ىػ/ 1407: ٞبدم عبداجمليد السلفي . الطبعة الثانية )

 بّبكت . 



ىػ( . طبعة مؤسسة مَبطعة . 241مسند أٞبد . ألٞبد بن حنبل الشيباشل ).54          
 مصر . كدل يذكر سنة النشر . 

ىػ( . 307مسند أبو يعلى . أٞبد بن علي بن ا٤بثُب ا٤بوصلي التميمي ت).55          
ـ( . دار ا٤بأموف للَباث . 1984ىػ/ 1404األكذل ) ٙبقيق : حسْب سليم أسد . الطبعة

 دمشق . 

معجم رجاؿ االعتبار . عبدالسبلـ عباس الوجيو . طبعة صادرة عن مؤسسة .56          
 اإلماـ زيد بن علي الثقافية . 

ىػ( . 356مقاتل الطالبيْب . أليب الفرج علي بن ا٢بسْب األصبهاشل ت).57          
ىػ( . مؤسسة األعلمي . بّبكت 1408ـ / 1987( )2د صقر . )ط/ٙبقيق : السيد أٞب

 . 

مناقب أمّب ا٤بؤمنْب علي بن ايب طالب . للحافظ ٧بمد بن سليماف الكوُب .58          
ىػ( 1412( )1)من أعبلـ القرف الثالث ا٥بجرم( ٙبقيق : الشيع ٧بمد باقر احملمودم )ط/

 . ٦بمع إحياء الثقافة اإلسبلمية . 

مناقب أمّب ا٤بؤمنْب علي بن ايب طالب . أليب ا٢بسن علي بن ٧بمد .59          
ىػ( أعده للطبع: ا٤بكتب العا٤بي للبحوث 483الواسطي الشافعي الشهّب بابن ا٤بغازرل ت)

 بّبكت . -. منشورات مكتبة ا٢بياة 

ىػ( ٙبقيق : 748ميزاف االعتداؿ . ٧بمد بن أٞبد بن عثماف الذىيب ت).60          
ـ( . 1995الشيع علي ٧بمد معوض كالشيع عادؿ أٞبد عبدا٤بوجود . الطبعة األكذل )

 دار الكتب العلمية / بّبكات . 

لوامع األنوار ُب جوامع العلـو كاآلثار كتراجم أكرل العلم كاألنظار لئلماـ .61          
ـ( . مكتبة الَباث 1993ىػ/ 1414( )1ة/ ٦بدالدين بن ٧بمد ا٤بؤيدم . )ط/ا٢بج

 ( منشورات مركز أىل البيت)ع( للدراسات اإلسبلمية.2اإلسبلمي . صعدة ، )ط/



ـ( . دار 1982هنج الببلغة . ٙبقيق : د/ صبحي الصاحل . الطبعة الثانية ).62          
 الكتاب اللبناشل . ككذا طبعة دار ا٥بدل الوطنية . شرح اإلماـ ٧بمد عبده . 

النصائح الكافية ٤بن توذل معاكية . للسيد ٧بمد بن عقيل العلوم . دار .63          
 الزىراء . بّبكت . الطبعة الثانية . 

*  * * * * * * * * * * * * * 

  

   إجازات ا٤بسورم كعنو نقل أبو الرجاؿ ُب مطلع البدكر. (ػ[1])

نقل ىذا الكبلـ عن السّبة ا٤بؤرخ ٰبٓب بن ا٢بسْب ُب ا٤بستطاب، كا٤بسورم ُب اإلجازات  (ػ[2])
   /خ(.428)

   ا٤بستطاب ُب طبقات رجاؿ الزيدية األطايب )مصدر سابق(. (ػ[3])

ىػ( بقرية حوث. إجازات 644ُب إجازتو للمؤلف كىي مؤرخة ُب شهر اهلل األصم رجب سنة ) (ػ[4])
   ا٤بسورم )مصدر سابق(.

   ا١بواىر ا٤بضيئة ُب تراجم بعض رجاؿ الزيدية )خ( ُب ترٝبة السيد ٞبيداف القا٠بي. (ػ[5])

بػ)ركضة ا٢بجورم( ليحٓب بن من ا٤بصادر كا٤بظاف: كتاب ركضة األخبار ككنوز األسرار ا٤بعركؼ  (ػ[6])
ىػ(، ككتػاب التبصرة ُب التاريع، كىو مفقود، للشيع عمراف بن ا٢بسن 636سليماف ا٢بجورم ا٤بتوَب بعد)

الشتوم، كسّبة اإلماـ الداعي ٰبٓب بن احملٌسن )مفقودة( ذكرىا ا٢بسن بن صبلح الداعي ُب شرح 
   الدامغة.

يم الوزير: أف األمّب شيع آؿ الرسوؿ ٧بمد بن أٞبد بن ٰبٓب بن كُب كاشفة الغمة للهادم بن إبراى (ػ[7])
ٰبٓب أحد من بايع اإلماـ الداعي، كأقره من أىل بيتو، كانتضل للرد على علماء الظاىر ٤با كصلت رسالتهم 
الٍب ٠بوىا )العادلة باألدلة الفاصلة(، فأجاهبا األمّب بدر الدين برسالة بسيطة دل تنسج على منوا٥با 

 اطعة باألدلة الساطعة(. انظر: كاشفة الغمة )خ(، الآللئ ا٤بضيئة )خ(. )الق

ػ كُب نشر سّبة اإلماـ ا٤بهدم أٞبد بن ا٢بسْب)ع( ٤بؤلٌفها ا٢بمزم السيد ٰبٓب بن القاسم ا٤بتوَب ([8])
 ىػ( يلقى ا٤بتطلع الكثّب من أخباره، ٢باؿ ا٤بعاصرة من كاتب السّبة.677)

للهادم بن إبراىيم الوزير: ما يشعر أف اإلماـ ا٢بسن بن بدر الدين أحد اآلخذين  كُب كاشفة الغمة -( [9])
 عن ا٤بؤلف. 

 ُب )أ(: كسبلـ على عباده الذين اصطفى .  (ػ[10])

 ُب )ب(: فيهما .  (ػ[11])



 ُب )ب(: عىلىٍيهم السَّبلـ .  (ػ[12])

 ُب )أ(: كاستشارة .  (ػ[13])

 سقط من )ب( .  (ػ[14])

(، كتاب الزىد 1/45(، كُب كتاب الزىد كصفة الزاىدين )7/432ا٢بديث ُب شعب اإلٲباف ) (ػ[15])
 ( . 1/192(، الزىد البن ا٤ببارؾ )1/137البن عاصم )

 ُب )أ( ك)ب( كذا . كُب هنج الببلغة: رغبان . كالكبلـ مستوحى من ىناؾ.  (ػ[16])

 ُب )أ( ك)ب( كذا . كُب هنج الببلغة: تعبان .  (ػ[17])

 ُب )أ(: للعمل.  (ػ[18])

( مرفوعان بزيادة: ))أما ا٥بول فإنو يصد عن ا٢بق كأما طوؿ 7/369ا٢بديث ُب شعب اإلٲباف ) (ػ[19])
 ( . 1/321األمل فينسي اآلخرة((، كىو ُب صفوة الصفوة )

 ُب )أ(: ال يدع .  (ػ[20])

 ُب )ب(: ككفقو .  (ػ[21])

 ( ٙبقيق د/ صبحي الصاحل . 87( رقم ا٣بطبة: )120هنج الببلغة )ص (ػ[22])

لكميل بن زياد النخعي،  -عىلىٍيو السَّبلـ–( من كبلمو 147( رقم ا٣بطبة )496هنج الببلغة )ص (ػ[23])
 كفيو: ))ىلك خزاف ..إخل(( . 

 ما بْب ا٤بفتوحتْب سقط من )ب( .  (ػ[24])

 سقط من )أ( .  (ػ[25])

 سقط من )ب( .  (ػ[26])

ىػ(: كاألمة ٦بمعة على صحة 566حديث افَباؽ األمة: قاؿ اإلماـ أٞبد بن سليماف )ع( )ت  (ػ[27])
 ىذا ا٣برب، ككل فرقة من فرؽ اإلسبلـ تتلقاه بالقبوؿ . 

 ىػ( ُب معرض كبلمو عن افػَباؽ األمة كبياف الفرقة614كقاؿ اإلماـ ا٤بنصور باهلل عبداهلل بن ٞبزة )ع( )ت 
صىلَّى –(: فقد صار ا٣برب الوارد بإٝباع كافة أىل االسبلـ من قوؿ النيب 1/100الناجية ما لفظو )الشاُب 

: ))تفَبؽ أمٍب ...(( يبانان عن الفرقة الناجية من أمتو كىي الٍب ٛبسكت بالثقلْب -اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم
 ...إخل. 

لقتو األمة بالقبوؿ نقلو عنو اإلماـ أٞبد بن ٰبٓب ىػ(: كقد ت749كقاؿ اإلماـ ٰبٓب بن ٞبزة )ع( )ت
 ( . 38ا٤برتضى ُب )مقدمة البحر، ص



كقد أخرجو كركاه كنبو عليو أىل ا٢بديث كاألصوؿ، ككرد بألفاظ متعددة . ك٩بن أخرجو: الَبمذم ُب سننو 
بداهلل بن ( ُب باب ما جاء ُب افَباؽ ىذه األمة عن أيب ىريرة، كقاؿ: كُب الباب عن سعد كع5/26)

 عمرك، كعوؼ بن مالك، كقاؿ: حديث حسن صحيح . 

(، كأبو يعلى ُب مسنده 2/1321(، كابن ماجو ُب السنن )1/147كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ )
(، كا٢باكم ا١بشمي ُب )جبلء 2/454(، كالذىيب ُب ميزاف االعتداؿ عن أنس بن مالك )10/381)

 ( كعىلىق عليو . -ٙبت الطبع–األبصار 

(، كٚبريج الشاُب 158(، كا٤بقاصد ا٢بسنة للسخاكم )ص2/83زيد ٚبريج: ٚبريج الكشاؼ )انظر ٤ب
 )ٙبت التحقيق كالطبع( . 

( للسيد أٞبد ٧بمد الشرُب ما لفظو: كىذا ا٣برب مقطوع بصحتو ألنو متلقى 2/367كُب شرح األساس )
ُب حقائق ا٤بعرفة  -عىلىٍيو السَّبلـ– بالقبوؿ من ٝبيع األمة ال ٱبتلفوف فيو، ذكره اإلماـ أٞبد بن سليماف

عى ذلك منو ضاؽ بػو ا٤بسلموف ذرعػان كضجوا بالبكاء كأقبلوا عليو، قالوا: يا رسوؿ اهلل   )خ( قاؿ: فلما ٠بًي
 كيف لنا بعدؾ بطريق النجاة كمعرفة الفرقة الناجية حٌب نعتمد عليها ؟ 

))إشل تارؾ فيكم ما إف ٛبسكتم بو لن تضلوا من بعدم  : -صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم–فقاؿ رسوؿ اهلل 
 كتاب اهلل كعَبٌب أىل بيٍب، إف اللطيف ا٣ببّب نبأشل أهنما لن يفَبقا حٌب يردا علي ا٢بوض(( . 

 سقط من )ب( .  (ػ[28])

 سقط من )ب( .  (ػ[29])

 ُب )ب(: العاطبة .  (ػ[30])

 سقط من )ب( .  (ػ[31])

 بن بدر الدين)ع( ُب الينابيع: أطبق أىل النقل كافة مع اختػبلؼ أغراضهم قاؿ األمّب ا٢بسْب (ػ[32])
كاعتقاداهتم على خرب ا٤بباىلة، كقاؿ اإلماـ عز الدين بن ا٢بسن ُب ا٤بعراج: أطبق أئمة النقل كٝبهور 

كماف العلماء على ذلك، كال نزاع ُب ىذا بْب العَبة كاألمة، ك٩بن ركل ذلك ا٢بسن كالشعيب كالسدم كا٢با 
 ا١بشمي كا٢بسكاشل ، كأبو نعيم كالثعليب ، كا٣بوارزمي، كالز٨بشرم، كالبيضاكم، كالرازم، كأبو السعود . 

(، كابن ا٤بغازرل الشافعي ُب ا٤بنػاقب 14قلت: كأخرجو الفرات بن إبراىيم الكوُب ُب تفسّبه )ص
ُب كتاب معرفة علـو ا٢بديث  (، كركاه ا٢باكم أيضان 1/297(، كركاه الطرباشل ُب دالئل النبوة )171)ص
صىلَّى اهلل -( قاؿ: كقد تواترت األخبار ُب التفاسّب، عن عبداهلل بن عباس كغّبه أف رسوؿ اهلل 62)ص

أخذ يـو ا٤بباىلة بيد علي كحسن كحسْب كفاطمة كراءىم ٍب قاؿ: ))ىؤالء أبناؤنا  -عىلىٍيو كآلو كسىلَّم
م كنساءكم ٍب نبتهل فنجعل لعنة اهلل على الكاذبْب(. انظر: لوامع كأنفسنا كنساؤنا، فهلموا أنفسكم كأبناءك

 ( ففيو ٝبل من الفوائد. 1/1/84األنوار لئلماـ ا٢بجة/ ٦بدالدين بن ٧بمد ا٤بؤيدم أيده اهلل تعاذل )



 ما بْب ا٤بفتوحتْب سقط من )أ( .  (ػ[33])

عىلىٍيهما -بإسناده عن سعيد بن خثيم، قاؿ: سألت زيد بن علي  -عىلىٍيو السَّبلـ–ركل الناصر للحق  (ػ[34])
ُهْم{عن ىذه اآلية:  -السَّبلـ : )الرد -عىلىٍيو السَّبلـ–فقاؿ  }َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل َوِإَلى أُوِلي اأْلَْمِر ِمنـْ

: كيؤيد ذلك أنو قرف طاعتو -عىلىٍيو السَّبلـ–إلينا( . قاؿ الناصر إلينا، ٫بن كالكتاب الثقبلف، فالرد منا ك 
بطاعة رسولو فوجب أف يكوف ُب الصفوة مثلو، فالرد إذل الرسوؿ رد إذل سنتو، كالرد إذل أكرل األمر رد إذل 

بيٍب(( ذريتو ألنو قاؿ: ))إشل تارؾ فيكم الثقلْب ما إف ٛبسكتم هبما لن تضلوا بعدم كتاب اهلل كعَبٌب أىل 
 (، احمليط باإلمامة )خ( . 85، انظر : تنبيو الغافلْب عن فضائل الطالبيْب للحاكم ا١بشمي )ص 

( بإسناده عن ا٢بارث قاؿ: سألت عليان عن ىذه 1/432ركل ا٢بافظ ا٢بسكاشل ُب شواىد التنزيل ) (ػ[35])
ن أىل العلم، ك٫بن معدف التأكيل كالتنزيل، فقاؿ: كاهلل لنحن أىل الذكر، ٫ب }فَاْسأَُلوا َأْىَل الذّْْكِر{اآلية: 

يقوؿ: ))أنا مدينة العلم كعلي باهبا فمن أراد العلم  -صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم-كلقد ٠بعت رسوؿ اهلل 
 فليأتو من بابو((. 

ت البقية بعد ُب تثبيت الوصية كاإلمامة ما لفظو: )فأىل ىذا البي -عىلىٍيو السَّبلـ–كقاؿ اإلماـ زيد بن علي 
صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو –كالدعاة إذل اهلل ؛ ألنو قد جعلهم مع نبيو  -صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم-الرسوؿ 

}فَاْسأَُلوا َأْىَل ُب السَّبق كالتطهّب كالعلم، كإهنم الدعاة إذل اهلل بعد رسولو، قاؿ اهلل تبارؾ كتعاذل:  -كسىلَّم
]النحل[، إ٭با أمر اهلل عز كجل ٗبسألتهم ألف عندىم ما ييسألوف عنو  ({43ْم ََل تـَْعَلُموَن)الذّْْكِر ِإْن ُكْنتُ 

وي  -صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم–فجعل اهلل عز كجل عند ٧بمد  علم القرآف، كجعلو ذكران لو . كجعػل اهلل ًعٍلمى
كر كىم ا٤بسؤلوف ا٤ببيػِّنيوفى للناس( ، كركل عند أىل بيتو، كجعلو ذكران ٥بم، فمحمد كآؿي ٧بمد ىم أىلي الذ 

 فرات الكوُب عن أيب جعفر عىلىٍيو السَّبلـ ُب اآلية قاؿ: ٫بن أىل الذكر، كُب ركاية: ىم آؿ ٧بمد . 

( ٙبقيق حسن ٧بمد تقي ا٢بكيم، تنبيو الغافلْب للحاكم ا١بشمي 181انظر: تثبيت الوصية كاإلمامة )
(، ا٢باكم 71( )٤1/130بناقب حملمد بن سليماف الكوُب )(، ا2/235(، تفسّب فرات )216)

 (. 460( )1/335ا٢بكساشل ُب شواىد التنزيل )

 سقط من )أ( .  (ػ[36])

 سقط من )أ( .  (ػ[37])

نزلت ))ىل أتى(( ُب اإلماـ علي كفاطمة كا٢بسن كا٢بسْب كجارية ٥بم يقاؿ ٥با فضة ؛ كذلك من  (ػ[38])
قصة طويلة مفادىا أف ا٢بسن كا٢بسْب مرضا، فنذر علي كفاطمة كفضة صـو ثبلثة أياـ إف شفاٮبا اهلل فلما 

، كالقصة برئا صاموا ...، ككانت قصة ا٤بسكْب كاليتيم كاألسّب معهما ُب توارل الليارل  الثبلث للصـو
 معركفة . 



 ( كبأسانيد ٨بتلفة. 2/394أخرج ا٢بافظ ا٢بسكاشل ا٣برب مطوالن ُب شواىد التنزيل )

قاؿ: فلما دنوا ليأكلوا كقف مسكْب بالباب، فقاؿ: السبلـ عليكم أىل بيت ٧بمد، مسكْب من أكالد 
 ا٤بسلمْب أطعمونا أطعمكم اهلل من موائد ا١بنة ؛ فقاؿ علي: 

 فاطم ذات الرشد كاليقْب 
 أما ترين البائس ا٤بسكْب 
 قد قاـ بالباب لو حنْب 

 يا بنت خّب الناس أٝبعْب   
 جاء إلينا جائعان حزين 

 يشكو إذل اهلل كيستكْب

  

   كل امرء بكسبو رىْب  

 فأجابتو فاطمة كىي تقوؿ: 

 أمرؾ عندم يا بن عم طاعة 
 فأعطو كال تدعو ساعة 

 كنلحق األخيار كا١بماعة 

 ما يب لـؤ ال كال ضراعة   
 نرجو لو الغياث ُب اجملاعة

 كندخل ا١بنة بالشفاعة

 ٍب ذكر القصة بأكملها .   

كركل ا٣برب أيضان اإلماـ ا٢بسن بن بدر الدين ُب أنوار اليقْب )٨بطوطة(، كركاه ابن حجر ُب اإلصابة 
(، كركاه ا٢بافظ ٧بمد بن 196(، كركاه الفراٌب ُب تفسػّبه )188(، كركاه ا٣بوارزمي ُب مناقبو )4/387)

(، كىو ُب 320( رقم )176(، كركاه ابن ا٤بغازرل ُب مناقبو )103( رقم )1/178سليماف الكوُب )
 ( . 331أسباب النزكؿ للواحدم )ص

كمن ركاية  كأخرجو الثعليب من ركاية القاسم بن هبراـ عن ليث بن أيب سليم عن ٦باىد، عن ابن عبػاس،
]اإلنساف[، فذكر ٛبامو،  }يـُْوفـُْوَن بِالنَّـْذِر ...اآلية{الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس ُب قولو تعاذل: 

 .  -عىلىٍيهم السَّبلـ-كذكر األشعار بْب اإلماـ علي كفاطمة 

 كقد تقارض شعراء الشيعة القصة فقاؿ السيد ا٢بمّبم، من قصيدة طويلة: 

فيهم )ىل مىٍن أنزؿ الرٞبن 
 أتى( 

 ٤با ٙبدكا للنذكر كفاءا  

( ك٠بعت جدم ينشد ُب ٦بالس كعظو ببغداد سنة 284كذكر سبط ابن ا١بوزم ُب تذكرة ا٣بواص )ص 
 ست كتسعْب كٟبسمائة بيتْب ذكرٮبا ُب كتاب تبصرة ا٤ببتدئ، كٮبا: 

 أىول عليان كإٲباشل ٧ببتو 
إف كنت كٰبك دل تسمع 

كم ميٍشرًؾو دىميوي من سيفو   
 ككفا 



فا٠بع مناقبو من )ىل أتى(  فضائلو 
 ككفى 

 ىػ(: 1079كقاؿ أمّب شعراء الزيدية: ا٢بسن بن علي ا٥ببل )ت 

 يا منكران فضل بِب أٞبد 
ىل خاًب الرسل سول 

 جٌدىم؟ 

 كن للذم تسمعو ميٍنًصتا   
كىل أتى ُب غّبىم )ىل 

 أتى(؟

  

 ُب )ب(: األطهار .  (ػ[39])

نزلت ُب أىل البيت: كأخرج خرب النزكؿ اإلماـ الناصر األطركش كما ُب لوامع األنوار لئلماـ ا٢بجة/  (ػ[40])
صىلَّى اهلل عىلىٍيو -( قاؿ: ٤با نزلت آية ا٤بودة، قيل للنيب ٦1/87بدالدين بن ٧بمد ا٤بؤيدم أيده اهلل تعاذل )

: ))ىم -صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم–فقاؿ النيب : من قرابتك الذين كجبت علينا مودهتم ؟ -كآلو كسىلَّم
(، كاإلماـ ا٤برشد باهلل ُب األمارل 120علي كفاطمة كأبناؤٮبا((، كاإلماـ أبو طالب ُب األمارل )ص

(، 14/175( عن سعيد بن جبّب، كابن حباف )25/23(، كابن جرير ُب تفسّبه )1/148ا٣بميسية )
(، كالكنجي ُب كفاية 7/103(، كا٥بيثمي ُب ٦بمع الزكائد )11/444كأخرجو الطرباشل ُب الكبّب )

(، كابن ا٤بغازرل ُب ا٤بناقب 3/201(، كأخرجو أبو نعيم ُب ا٢بلية عن جابر )11/91الطالب الباب )
( 1/189(، كالز٨بشرم عند تفسّب اآلية، كا٢باكم ا٢بسكاشل ُب شواىد التنزيل بأسانيد عدة )352)

(، كأخرجو ا٢بافظ ٧بمد بن سليػماف الكوُب ُب ا٤بناقب 144ّبه بأسانيد كثّبة ص )كفرات الكوُب ُب تفسػ
 (، كىو أيضان من خرب ا٤بناشدة كخطبة اإلماـ ا٢بسن السبط، انظر ذلك . 131، 1/117)

 ػ ُب )ب(: كإخبلص ا٤بودة للحمتو. ([41])

-عن النيب  -عىلىٍيو السَّبلـ–لي ( بسنده عن ع1/131أخرج ا٢باكم ا٢بسكاشل ُب شواىد التنزيل ) (ػ[42])
: ))من أحب أف يركب سفينة النجاة كيستمسك بالعركة الوثقى كيعتصم ٕببل -صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم

   اهلل ا٤بتْب فليتوؿ عليان، كليأًب با٥بداة من كلده، فمن يعتصم باهلل فقد ىدم إذل صراط مستقيم(( .

( ُب تفسّب اآلية: )قيل : حبل اهلل أىل بيت رسوؿ اهلل، 74الغافلْب )صكركل ا٢باكم ا١بشمي ُب تنبيو 
، كركاه }َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّو َجِميًعا{عن جعفر بن ٧بمد(، كركم عنو: )٫بن حبل اهلل الذم قاؿ اهلل: 

اشل ُب (، كركاه أيضان أبو نعيم األصفه180( رقم ا٢بديث )169أيضان ا٢بسكاشل ُب شواىد التنزيل )ص
 تفسّب اآلية الكرٲبة ُب كتاب )ما نزؿ من القرآف ُب علي( أىػ. 

 ُب )ب(: بأف .  (ػ[43])



حديث الثقلْب : حديث ثابت صحيح مشهور متواتر عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم  (ػ[44])
أخرجو ا٢بفاظ كأئمة ا٢بديث ُب الصحاح كا٤بسانيد كالسنن بطرؽ كثّبة صحيحة عن بضعة كعشرين 

جابر بن ، كزيد بن أرقم، كأبو سعيد ا٣بدرم، ك -عىلىٍيو السَّبلـ–صحابيان منهم: اإلماـ علي بن أيب طالب 
عبداهلل، كجبّب بن مطعم، كحذيفة بن أسيد، كخزٲبة بن ثابت، كزيد بن ثابت، كسهل بن سعد، كضمرة 
األسلمي، كعامر بن ليلى الغفارم، كعبدالرٞبن بن عوؼ، كعبداهلل بن عباس، كعبداهلل بن عمر، كعبداهلل 

شريح ا٣بزاعي، كأبو قدامة بن حنطب، كعدم بن حاًب، كمقّب بن عامر، كأبو ذر، كأبػو رافع، كأبو 
األنصارم، كأبو ىريرة، كأبو ا٥بيثم بن التيػهاف، كأـ سلمة، كابن امرأة زيد بن أرقم، كأـ ىانئ، كرجاؿ من 

 قريش. 

ُب مواقف مشهورة كُب مؤل من الناس أربع مرات ُب أربع  -صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم-كقد قالو رسوؿ اهلل 
عرفة، موقف يـو غدير خم، موقف ُب ا٤بسجد با٤بدينة عندما استند إذل الفضل  مواقف، ىي: موقف يـو

 كأمّب ا٤بؤمنْب كخرج إذل ا٤بسجد ُب مرضو، موقف ُب مرضو ُب ا٢بجرة عندما رآىا امتؤلت بالناس . 

( عن جابر بن عبداهلل، كقاؿ: كُب 3786( رقم )5/622كا٢بديث يـو عرفة أخرجو: الَبمذم ُب سننو )
عن أيب ذر كأيب سعيد، كزيد بن أرقم، كحذيفة بن أسيد، كأخرجو ابن أيب شيبة، كعنو ُب كنز  الباب

(، كا٢بكيم الَبمذم ُب نوادر األصوؿ 2/250كأخرجو العقيلي ُب الضعفػاء ) ،(1( )ط1/48العماؿ )
َبؽ ، (، كا٣بطيب ُب ا٤بتفق كا٤بف2679( رقم )3/63( األصل ا٣بمسوف(، كالطرباشل ُب الكبّب )68)

(، 268، 10/363، 9/163، 5/195(، كُب ٦بمع الزكائد )1( )ط1/48كعنو ُب كنز العماؿ )
( ، كاليافعي ُب 65( رقم )1/277(، كابن األثّب ُب جامع األصوؿ )206كأخرجو البغوم ُب ا٤بصابيح )

(، كُب فقو 10/5( ُب ترٝبة أٞبد بن مهراف، كأخرجو ا٢بافظ ا٤بزم ُب هتذيب الكماؿ )2/264التدكين )
(، كالزرندم ُب نظم درر السطمْب 1/115(، كا٣بوارزمي ُب كتاب مقتل ا٢بسْب )2/278األشراؼ )

 (، كا٤بقريزم ُب معرفة ما ٯبب آلؿ البيت النبوم. 232)

(، كالبخارم 79( رقم )96كأما موقف يـو غدير خم ؛ فأخرجو: النسائي ُب خصائص علي )ص
(، 4/366، 15/17(، كأٞبد )2408(، كمسلم رقم )3/96كبّب )باختبلؼ ُب اللفظ ُب التاريع ال
(، كقاؿ: 1873( رقم )4/65(، كابن حجر ُب ا٤بطػالب العالية )256كعبد بن ٞبيد ُب مسنده رقم )

، 3/2679(، كالطرباشل ُب ا٤بعجم الكبّب )2319، 2/310ىذا إسناد صحيح، كالدارمي ُب سننو )
 فهرس ا٤بعجم .  (، كانظر5/4969(، كُب )2683، 2681

( بثبلث طرؽ، كصححو كأقره الذىيب، كأبو نعيم ُب حلية األكلياء 3/109كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ )
(، كعشرات غّبىم 10/114، 7/30، 2/148(، كالبيهقي ُب السنن الكربل )9/64، 1/355)

 بألفاظ متقاربة . 



(، كأبو حياف ُب 1/34رر الوجيز كأما موقف مسجد ا٤بدينة فأخرجو: ابن عطية ُب مقدمة تفسّبه )احمل
(، كٰبٓب بن ا٢بسن ُب  136، 75(، كابن حجر ُب الصواعق احملرقة )ص1/12تفسّب البحر احمليط )

 ( كغّبىم . 40كتابو أخبار ا٤بدينة بإسناده عن جابر، كعنو ُب ينابيع ا٤بودة )ص

جرة ؛ أخرجو: ا٢بافظ ابن أيب شيبة، كأكرده ُب مرضو ُب ا٢ب -صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم-كأخّبان ُب موقفو 
(، كالبزار ُب مسنده بلفظ أكجز كما ُب كشف 136( رقم )2/502عنو الوصايب ُب ٠بط النجـو العوارل )

(، 1/164(، كا٣بطيب ا٣بوارزمي ُب فضل ا٢بسْب عن ابن عباس )2612( رقم )3/221األستار )
 ـ سلمة ُب مرضو قالت: كقد امتؤلت ا٢بجرة بأصحابو . ( عن أ89كركاه ابن حجر ُب الصواعق احملرقة )

( 14انتهى نقبلن من ىامش ٙبكيم العقوؿ ٙبقيق السيد عبدالسبلـ الوجيو ملخصان من ٦بلة تراثنا العدد )
( ٙبت موضع: ))أىل البيت ُب ا٤بكتبة العربية(( للسيد عبدالعزيز 93-84ىػ( ص)1409السنة )

 الطباطبائي . 

قلت: كُب طريق حديث الثقلْب عٌدة كتب كمباحث منها إلماـ اآلؿ حجة العصر ٦بدالدين بن ٧بمد 
ا٤بؤيدم أيده اهلل تعاذل، ذكرى ا٤بخرجْب ٢بديث الثقلْب من كتب األئمة ٍب من كتب األشياع ٍب من كتب 

ح الزلف اإلمامية لو (، التحف الفاطمية شر 54-1/51لو أيده اهلل تعاذل)  العامة، انظر: لوامع األنوار
 ( . 429/ 3أيضان أيده اهلل تعاذل)ط

كإ٭با ذكرنا ٚبريج العامة إلثبات الداللة من كتبهم تأكيدان للحجة على ا٤بخالفْب كا٤بتأكلْب، ككوف أحاديث 
التمسك عثرة ا٤بخالف الٍب ال لعا٥با، كإال ففي كتب الشيعة من كجوب التمسك كالفضائل ما مؤل 

 قق. أىػ. ا٣بافقْب . احمل

( ما لفظو: كُب السفينة للحاكم قاؿ: من كتاب الناصر 2/372كذا ُب )أ، ب(، كُب األساس )  (ػ[45])
مرضو  -صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم–عن أيب سعيد ا٣بدرم: ٤با مرض رسوؿ اهلل  -عىلىٍيو السَّبلـ–للحق 

 امو . الذم توُب فيو أخرجو علي كالفضل بن العباس ...ا٣برب بتم

 سقط من )أ( .  (ػ[46])

 سقط من )أ( .  (ػ[47])

( ببلغان، كاإلماـ أبو 2/555حديث السفينة: أخرجو اإلماـ ا٥بادم ٰبٓب بن ا٢بسْب ُب األحكاـ ) (ػ[48])
(، كاإلماـ ا٤بنصور 156، 1/151(، كاإلماـ ا٤برشد باهلل ُب األمارل ا٣بميسية )136طالب من األمارل )

(، كا٢بموئي ُب فرائد السمطْب 133(، كابن ا٤بغازرل الشػافعي ُب ا٤بناقب )2/82) باهلل ُب الشاُب
(، كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ 2636( برقم )3/45( ، كالطرباشل ُب الكبّب )516( رقم )2/246)
( عن أيب ذر الغفارم كقاؿ ا٢باكم: ىذا حديث صحيح على شرط مسلم كدل 2/347( )3/151)

( عن أيب 852( رقم )2/85( ، كالطرباشل ُب الصغّب )4/306م ُب ا٢بلية )ٱبرجاه، كأخرجو أبو نعي



( عن علي، كاإلماـ علي بن موسى الرضا ُب الصحيفة 20سعيد ا٣بدرم، كالطربم ُب ذخائر العقىب )
 ( عن أنس بن مالك . 12/91(، كا٣بطيب البغدادم ُب تاريع بغداد )464)

 ٍب لسواىم . ُب )ب(: كالتابع لغّبىم كا٤بستف (ػ[49])

 ( . 478ا٣برب : ُب كتاب االعتبار كسلوة العارفْب لئلماـ ا٤بوفق باهلل رقم ) (ػ[50])

كمثلو ركل صاحب ا١بامع الكاُب )خ( عن ا٢بسن بن ٰبٓب ، قاؿ فيو : أبشركا معشر الزيدية ،  -( [51])
ال فيكم كبينكم . انظر : فلو نفض رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم رأسو من الَباب ما حط رجلو إ

 باب ا١بهاد( . -ا١بامع الكاُب )كتاب السّبة 

 سقط من )ب( .  (ػ[52])

 ُب )أ(: يدعو إذل ا١بنة .  (ػ[53])

(: قاؿ أخربنا شيخنا أبو سعد إ٠باعيل بن 298أخرجو اإلماـ ا٤برشد باهلل ُب األمارل االثنينية )ص (ػ[54])
دثنا أبو ا٢بسْب ا٢بسن بن علي بن ٧بمد بن جعفر الوبرم بقراءٌب علي بن ا٢بسْب بقراءٌب عليو، قاؿ: ح

عليو ُب خاف الفرايْب قاؿ: حدثنا القاضي أبو بكر ٧بمد بن عمر بن سادل بن الرباء بن سربة ا١بعاشل 
ا٢بافظ قراءة عليو، قاؿ: حدثِب أبو ا٢بسن علي بن موسى الغطفاشل، قاؿ: حدثنا ا٢بسن بن علي بن 

نا إ٠باعيل بن أباف، عن عمرك بن حريث، عن برذعة كىو ابن عبدالرٞبن البناشل، عن أنس بزيغ، قاؿ: حدث
: ))يقتل من كلػدم(( ..ا٣برب بتمامو . كركاه أيضان ا٢باكم -صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم-قاؿ: قاؿ النيب 

 ا١بشمي ُب جبلء األبصار )ٙبت الطبع( . 

 سقط من )أ( .  (ػ[55])

ركل ا٣برب: اإلماـ القاسم بن ٧بمد ُب االعتصاـ بلفظ: )العلم بيننا كبْب الناس علي بن أيب طالب،  (ػ[56])
كالعبلمة بيننا كبْب الشيعة زيد بن علي، فمن تبع زيدان فهو شيعي، كمن دل يتبعو فليس بشيعي( ٍب قاؿ، 

ثل كبلـ عبداهلل الكامل . كغّبىم م -عىلىٍيهم السَّبلـ-قلت: ككبلـ القاسم كا٥بادم كالناصر للحق 
 ( . 1/47االعتصاـ )

 سقط من )ب( .  (ػ[57])

ركل ىذا الكبلـ عن اإلماـ جعفر بن ٧بمد ا٢بافظ علي بن ا٢بسْب ُب كتابو احمليط باإلمامة )خ( .  (ػ[58])
 عن اإلماـ الناصر األطركش بسنده عن جعفر بن ٧بمد. 

 سقط من )أ( .  (ػ[59])

 سقط من )ب( .  (ػ[60])



( بزيادة : ))يدخلوف 590ا٣برب : أخرجو اإلماـ ا٤بوفق باهلل ُب كتاب االعتبار كسلوة العارفْب ص) (ػ[61])
(، كركاه ا٢باكم ا١بشمي ُب جبلء 127ا١بنة(( ، ركاه بلفظ مقارب أبو الفرج األصبهاشل ُب ا٤بقاتل )ص

 ُب ا٤بنّب )ص ...( .  ىػ(350األبصار )ٙبت الطبع(، كالعبلمة أٞبد بن موسى الطربم ا٤بتوَب حوارل )

(، كالشرُب ُب 1/138كركل ا٣برب : الشهيد ٞبيد ُب ا٢بدائق الوردية ُب ترٝبة اإلماـ زيد بن علي ) (ػ[62])
( كقاؿ: ركاه ٧بمد بن علي ا٢بسِب ]صاحب ا١بامع الكاُب[ ُب فضل زيد بن علي، 2/373األساس )

 كركاه ا٥بادم ُب اجملموع . 

 أ[ . -6هناية الصفحة ] (ػ[63])

 ب[ . -10هناية الصفحة ] (ػ[64])

 ما بْب ا٤بعكوفتْب سقط من )أ( .  (ػ[65])

 ُب )ب(: كٗبنزلة اجملاىدين معو يـو جاىدكا .  (ػ[66])

كحشره مع من أحب  -رٞبو اهلل  -أخذ ىذا ا٤بعُب شاعر أىل البيت )ا٢بسن بن علي ا٥ببل( فقاؿ (ػ[67])
 بعد أف أطنب مدحان كاسَبسل تشيعان بقصيدتو الٍب مطلعها ))قد آف أف تلول العناف كتقصرا((: 

 يا ليت شعرم ىل أكوف ٦باكران 
 أأذاد عنكم ُب غدو؟ كأنا الذم
ا قل: ذا الفٌب حضر اللقا معن

 كإف

  

لك أـ تردشلَّ الذنوب إذل   
 الورا؟

 رل ُب كدادؾ ذمة لن ٚبفرا
 أبطا بو عنا الزماف كأخرا

 ..انتهى.

   

 ُب )ب(: فيقوؿ .  (ػ[68])

 ( . 122ا٣برب : أخرجو اإلماـ أبو طالب ُب تيسّب ا٤بطالب )ص (ػ[69])

 ُب )ب(: كالقرب .  (ػ[70])

 ُب )أ(: كال شك أنو آكد ألنو إذا زاؿ أعِب قرب الدين .  (ػ[71])

(، قاؿ: أخربنا أبو عبداهلل أٞبد بن ٧بمد 105ا٣برب: أخرجو اإلماـ أبو طالب ُب األمارل )ص (ػ[72])
البغدادم ا٤بعركؼ باآلبنوسي، قاؿ: أخربنا أبو القاسم عبدالعزيز بن إسحاؽ بن جعفر، قاؿ: حدثِب أٞبد 

٢بسْب، قاؿ: حدثنا ٧بمد بن األزىر الطائي الكوُب، قاؿ: حدثنا ا٢بسْب بن علواف، عن بن ٞبداف بن ا
قاؿ: ))الشهيد من  -عىلىٍيو السَّبلـ–أيب صامت الضيب، عن ابن عمر بن زاذاف، عن علي بن أيب طالب 

ا٢باكم ا١بشمي ُب  (، كركاه301ذريٍب(( ..ا٣برب بتمامو؛ كركاه اإلماـ ا٤برشد باهلل ُب األمارل االثنينيػة )ص



جبلء األبصار ]ٙبت الطبع[ كقاؿ: كُب كتػاب القاضي إذل أيب بكر ٧بمد بن عمر الذم ركاه أبو سعيد 
 السٌماف بإسناده عن زاذاف عن أمّب ا٤بؤمنْب ...ا٣برب . 

 أ[ . -7هناية الصفحة ] (ػ[73])

ُب )ب(: بزيادة: )كىي األكراؽ، يتخطوف ....(، كُب مقاتل الطالبيْب: )حٌب يتخطوا(، كُب كتاب  (ػ[74])
 (: )حٌب يتخطوف( . 36فضل األئمة )ص

(، قاؿ: أخربنا الشريف أبو عبداهلل 300ا٣برب: أخرجو اإلماـ ا٤برشد باهلل ُب األمارل األثنينية )ص (ػ[75])
ٌب عليو بالكوفة، قاؿ: أخربنا علي بن حسْب بن ٰبٓب العلوم قراءة ٧بمد بن علي بن ا٢بسن ا٢بسِب بقرآ

عليو، قاؿ: حدثنا ٧بمد بن القاسم بن زكريا احملاريب، قاؿ: حدثنا إ٠باعيل بن إسحاؽ الراشدم، قاؿ: 
حدثنا ٧بمد بن علي الصّبُب، قاؿ: حدثنا أبو حفص األعشى، عن أيب داكد ا٤بدشل، عن علي بن ا٢بسْب، 

قاؿ: ))ٱبرج مِب بظهر الكوفة ...ا٣برب بتمامو((، كركاه  -عىلىٍيو السَّبلـ–عن علي بن أيب طالب عن أبيو، 
   ( .2/128أبو الفرج األصبهاشل بسنده عن أمّب ا٤بؤمنْب ُب ا٤بقاتل )ط

 سقط من )أ(: من السماء .  (ػ[76])

سنده عن ا٢بكم بن زىّب صاحب /خ( ب302أخرجو اإلماـ ا٤برشد باهلل ُب األمارل االثنينية )ص (ػ[77])
 ( 590اإلماـ إبراىيم بن عبداهلل ، كاإلماـ ا٤بوفق باهلل ُب سلوة العارفْب ص)

 ب[ . -12هناية الصفحة ] (ػ[78])

ا٣برب : أخرجو بلفظ مقارب األمّب ا٢بسْب ُب نابيع النصيحة )ط( ، كأخرجو الشيع الصدكؽ ُب  (ػ[79])
( بزيادة ُب آخره : ))ٍب ٘بعل ركحو ُب حوصلة طّب 3/69الغدير ) عيوف أخبار الرضا مرفوعان كما ُب

أخضر يركح ُب ا١بنة حيث يشاء ، من نظر إذل صورتو كدل ينصره أكبو اهلل على كجهو ُب النار(( ، كىو ُب 
 ( . 7/109أعياف الشيعة )

: ا٢باكم -لىٍيو السَّبلـعى –ركل خرب استعبار اإلماـ جعفر الصادؽ عند مقتل عمو اإلماـ زيد بن علي  (ػ[80])
( ، كركاه اإلماـ ا٥بادم ُب اجملموعة الفاخرة )كتاب العدؿ كالتوحيد( 135ا١بشمي ُب تنبيو الغافلْب )ص

 كفيو : كعنو أيضان ٤با جاءه خرب قتل أيب قرة القيلي بْب يدم زيد بن علي ....ا٣برب بتمامو . 

 ُب )أ، ب(: ا٢بسن، كما أثبت تصويب .  (ػ[81])

 العسباف: جريدة من النخل كشط خوصها . أىػ قاموس .  (ػ[82])

 ب[ . -13هناية الصفحة ] (ػ[83])

( ]نسخة خاصة[، قػاؿ: أخربنا 300ا٣برب: أخرجو اإلماـ ا٤برشد باهلل ُب األمارل االثنينية )ص (ػ[84])
هبا، قاؿ: حدثنا زيد بن الشريف أبو عبداهلل ٧بمد بن علي بن ا٢بسن ا٢بسِب البطحاشل الكوُب بقرآٌب عليو 

جعفر بن حاجب، قاؿ: حدثنا ٧بمد بن أٞبد بن كليد، قاؿ: حدثنا ا٢بسْب بن علي بن ىاشم النحاس، 



قاؿ: أخربنا أٞبد بن رشد، قاؿ: حدثنا سعيد بن خثيم، قاؿ: حدثنا ٧بمد بن شريك العامرم عن أبيو عن 
 ابن عباس ...ا٣برب بتمامو . 

(، كاإلماـ ا٥بادم كما 221ركاه اإلماـ القاسم بن إبراىيم ُب كتاب إمامة علي بن أيب طالب )ص (ػ[85])
( عن 119(، كا٢باكم ا١بشمي ُب تنبيو الغافلْب )ص51ُب درر األحاديث النبوية باألسانيد اليحيوية )ص

 أمّب ا٤بؤمنْب بلفظ: ))ما اختار أىل البيت (( ا٣برب . 

(، 73رب: اإلماـ الناصر األطركش بسنده إذل عبد الرٞبن بن أيب ليلى ُب )البساط أخرجو بلفظ مقا (ػ[86])
(، كأخرجو البيهقي، كأبو الشيع، كالديلمي، كالطرباشل، 1/150كاإلماـ ا٤برشد باهلل ُب أماليو عن أيب ليلى )

( عن أيب 619( برقم )2/134كابن حباف عن أيب ليلى، كأخرجو ٧بمػد بن سليماف الكوُب ُب ا٤بناقب )
 ذر بلفظ: ))ال يؤمن أحدكم ..ا٣برب(( أىػ. 

 ( . 950ا٣برب : ركاه اإلماـ ا٤بوفق باهلل ُب االعتبار كسلوة العارفْب ص) -( [87])

 ما بْب ا٤بفتوحتْب سقط من )أ( .  (ػ[88])

( ، كُب 590ا٣برب : أخرجو عن اإلماـ جعفر الصادؽ ا٤بوفق باهلل ُب االعتبار كسلوة العارفْب ص) (ػ[89])
احمليط باإلمامة بسنده إذل فضيل بن الزبّب، قاؿ: ٠بعت زيد بن علي قاؿ: )كل راية رفعت ليست لنا كال 

( ]نسخة خاصة[ قاؿ: كما ركيناه عن أمّب 27بدعاء إلينا فهي راية ضبللة( . كُب الكواكب الدرية ص)
 ضبللة( . قاؿ: )أال كل راية ليست لنا فهي  -عىلىٍيو السَّبلـ–ا٤بؤمنْب 

 سبق ٚبرٯبو .  (ػ[90])

(، 9/134( عن أـ سلمة، كا٥بيثمي ُب ٦بمع الزكائد )55أخرجو اإلماـ أيب طالب ُب األمارل )ص (ػ[91])
، كأخرجو ابن عساكر ُب تاريع دمشق -عىلىٍيو السَّبلـ–( عن علي 3/134كأخرجو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ )

 يث أـ سلمة اآلٌب ٚبرٯبو . كىو من حد  ( ُب ترٝبة اإلماـ علي،2/153)

ا٢بديث ا٤بشار إليو ))ا٢بسن كا٢بسْب سيدا شباب أىل ا١بنة، كأبوٮبا خّب منهما(( أخرجو الَبمذم  (ػ[92])
(، كأبو نعيم 5/391( عن أيب سعيد ا٣بدرم كعن حذيفة، كأخرجو أٞبد بن حنبل )307، 2/306)

(، كابن ماجو عن ابن عمر 141، 140( )255(، كالنسائي ُب ا٣بصائص )4/190ُب ا٢بلية )
( عن عبداهلل بن مسعود، قاؿ: حديث صحيح، 3/182(، كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ )118( )1/44)

( من ترٝبة 6/186، كابن حجر ُب اإلصابة )-عىلىٍيو السَّبلـ–( عن علي 1/140كالبغدادم ُب تارٱبو )
( عن جهم، كركاه ا٥بيثمي ُب ٦بمع 1/226مالك بن ا٢بويرث الليثي، كركاه ابن حجر أيضان ُب اإلصابة )

( عن علي بن ا٥ببلرل عن أبيو، كىي 135( عن عمر بن ا٣بطاب، كالطرباشل ُب الذخائر )9/182الزكائد )
 ( . 81ُب كنوز ا٢بقائق للمناكم )



 عىلىٍيهم-علي بن ا٢بسْب: ىو زين العابدين اإلماـ السجاد علي بن ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب  (ػ[93])
ىػ[، من أئمة أىل البيت ا٥بداة، مولده ككفاتو با٤بدينة، حضر مع أبيو فاجعة كرببلء، 94-38] -السَّبلـ

كسلم منها بأعجوبة، كىو ُب الزىد كا٢بلم كالورع كالعبادة مضرب ا٤بثل، لو أخبار كثّبة جدان، كُب سّبتو 
، انظر مصادر ترٝبتو: التحف شرح كمأثور كبلمو كتب مصنفة، قليلي قليلها ال يندرج ٙبت ىذه العجالة

(، معجم رجاؿ االعتبار ترٝبة 63الزلف لئلماـ ا٢بجة/ ٦بدالدين بن ٧بمد ا٤بؤيدم أيده اهلل تعاذل ص)
 ( كمصادره . 593)

( بسنده عن جابر، 512( برقم )635أخرجو اإلماـ ا٤بوفق باهلل ُب اإلعتبار كسلوة العارفْب )ص (ػ[94])
 يب ذر الغفارم السابق . كقد كرد ُب صدر حديث أ

-75] -عىلىٍيهم السَّبلـ-ىو اإلماـ األعظم الشهيد زيد بن علي بن ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب  (ػ[95])
ىػ[ من أعلم الناس كأخطبهم كأفصحهم )حليف القرآف(، الثائػر ُب سبيل اهلل، كمن أجل إقامة حكم 122

ـ بالكوفة كرضع العلم من اهلل، كمؤسس ا٤بذىب الزيدم، ك٦بدد طريق الثورة كا١بهاد . مولده با٤بدينة، كأقا
بيت النبوة على يد كالده كأخيو الباقر، كقد ثار على الظلم، كرفع الراية الٍب سقطت ُب كربػبلء، كبايعو أىل 
الكوفة، كسجل ديوانو أربعْب ألفان ٩بن بايعوه كلبوا دعوتو إذل كتاب اهلل كسنة رسولو كجهاد الظا٤بْب كنصرة 

ّبة مع الدكلة األموية حٌب استشهد ُب الكوفة، كصلب بعدىا، كحرؽ ا٤بستضعفْب، كخاض معركتو الشه
جثمانو، كذرم بو ُب الفرات بغيان كعدكانان . انظر للمزيد: التحف شرح الزلف لئلماـ ا٢بجة/ ٦بدالدين بن 

 ( كمصادره . 430(، أعبلـ ا٤بؤلفْب الزيدية ، ترٝبة )76، ٧63بمد ا٤بؤيدم أيده اهلل تعاذل ص )

-اإلماـ الشهيد ا٤بهدم لدين اهلل ٧بمد بن عبداهلل بن ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي بن أيب طالب  (ػ[96])
ىػ[ أحد أئمة الزيدية، كرائد من ركاد الثورة على 145-93ا٤بعركؼ )بالنفس الزكية( ] -عىلىٍيهم السَّبلـ

دينة، بايعو سران ٝباعة من الظلم، غزير العلم، كاسع الركاية، شجاع، سخي، كرع، زاىد . مولده كنشأتو با٤ب
أىل بيتو، كمن سائر علماء األمة، ككاف من دعاتو أبو العباس السفاح، كأبو جعفر ا٤بنصور، ك٤با انقرضت 
دكلػة بِب أمية نكث بنو العباس البيعة، كحولوا األمر إذل أنفسهم فتخلف عنهم النػفس الزكية كأىل بيتو، 

بض أبو جعفر الدكانيقي على أبيو كاثِب عشر من أىل بيتو كشيعتهم، ٍب كبقي متخفيان متواريان ُب ا٤بدينة، كق
قاـ اإلماـ بثورتو الشهّبة ُب ا٤بدينة، كقاتل قتاؿ األبطاؿ ُب معركة يطوؿ شرحها حٌب استشهد سنة 

ىػ(، كبعثوا برأسو إذل أيب جعفر الدكانيقي الذم كاف قد قتل مىٍن سجنهم من أىلو . انظر: التحف 145)
(، أعبلـ ا٤بؤلفْب 97، 77لزلف لئلماـ ا٢بجة/ ٦بدالدين بن ٧بمد ا٤بؤيدم أيده اهلل تعاذل )صشرح ا

 ( كمصادره . 987الزيدية ترٝبة )

( ، كركاه اإلماـ 73، 2/72ا٢بديث: ركاه اإلماـ ا٥بادم ُب اجملموع )رسائل العدؿ كالتوحيد( ) (ػ[97])
( إخبار النفس 240/ 2اشل ُب مقاتل الطالبيْب )ط(، كركل األصبه1/198ا٤بنصور باهلل ُب الشاُب )



الزكية عن بلوغ دمو إذل أحجار الزيت، كُب سيبلف الدـ إذل أحجار الزيت ما أخرجو ابن شٌبو ُب تاريع 
: ))كيف -صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم-( عن حديث أيب ذر، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 1/1/306ا٤بدينة )

يت قد غرقت من الدـ؟(( قاؿ: قلت: ما خار اهلل رل كرسولو، قاؿ: ))عليك ٗبن أنت إذا رأيت أحجار الز 
 أنت معو(( . 

ىػ(، كنشأ 153ىو اإلماـ علي بن موسى الرضا من أئمة أىل البيت الدعاة، كلد با٤بدينة سنة ) (ػ[98])
أموف دل تدرس بعد نشأة أىل بيتو النبوم، قربو ا٤بأموف، كعهد إليو بوالية العهد حٌب ظركؼ كسياسية للم

دراسة كاملة . كزكجو ابنتو كضرب ا٠بو على الدينار كالدرىم، كغّب من أجلو السواد )زم العباسيْب( ك٤با 
ىػ( . انطر: 203ثارت الثائرة على ا٤بأموف ألجل ذلك ٠بو، كدفنو إذل جانب أبيو بطوس، كفاتو سنة )

(، أعياف 152، 150يدم أيده اهلل تعاذل )صالتحف شرح الزلف لئلماـ ا٢بجة/ ٦بدالدين بن ٧بمد ا٤بؤ 
 الشيعة )ط( . 

 ( كقاؿ : ركاه ا٢باكم . 2/374ا٣برب : ُب شرح األساس للشرُب ) (ػ[99])

-ىو اإلماـ الشهيد ا٢بسْب بن علي بن ا٢بسن بن ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي بن أيب طالب  (ػ[100])
[، من أئمة الزيدية، قاـ باإلمامة كدعا إذل اهلل ىػ169 -128، ا٤بعركؼ بصاحػب فع ]-عىلىٍيهم السَّبلـ

ىػ( كبايعو الشيعة ، كظهر با٤بدينة بعد أف عاد من الكوفة، كاستوثق من بيػعة أىلها كأىل 169سنػة )
خراساف كا١بيل كغّبىم، كاشتدت عليو ا٤بضايقة ىو كأىل بيتو من قبل كارل ا٤بدينة أحد جبلكزة العباسيْب، 

يع لو، كسيطر على ا٤بدينة كاستخلف عليها رياش ا٣بزاعي، كخرج إذل مكة كمعو فانتصب للدعوة، كبو 
عىلىٍيو –ىػ( فقاتل 169ثبلٜبائة من أصحابو فلما كصلوا إذل فع لقيتهم ا١بيوش العباسيْب ُب ذم القعدة )

طريق  حٌب استشهد عن إحػدل كأربعػْب سنة، كدفن )بفع( )كيطلق عليو حاليان الزاىر، كىو ُب -السَّبلـ
ل رأسو إذل ا٥بادم العباسي كأخباره طويلة . انظر: التحف شرح الزلف لئلماـ  الذاىب إذل التنعيم(، كٞبي

 -463(، ا٤بصابيح أليب العباس )ص112 -108ا٢بجة/ ٦بدالدين بن ٧بمد ا٤بؤيدم أيده اهلل تعاذل )ص
 ( كمصادره، أخبار فع ٤بؤلفو أٞبد بن سهل الرازم، بتحقيقنا . 486

(، كأخرجو األصبهاشل ُب 464، 463ا٢بديث: أخرجو أبو العباس ا٢بسِب ُب ا٤بصابيح )ص (ػ[101])
، كركاه اإلماـ ا٤بنصور باهلل ُب الشاُب -عىلىٍيو السَّبلـ–( بسنده عن زيد بن علي 2/336ا٤بقاتل )ط

 ( . 3/336(، كُب مركج الذىب للمسعودم )460(، كىو ُب ينابيع النصيحة )ص218، 1/217)

ىو اإلماـ القاسم بن إبراىيم بن إ٠باعيل بن إبراىيم بن ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي بن أيب طالب  (ػ[102])
ىػ[ ، من أئمة الزيدية، مولده با٤بدينة، كنشأ 246 -169، ا٤بعركؼ بالقاسم الرسي ]-عىلىٍيهم السَّبلـ-

فكاف: فقيهان، ٧بدثان، مناظران، ُب أحضاف الفضيلة يطلب العلم عند أكابر أىل اليبت، حٌب فاؽ أقرانو 
 شاعران، زاىدان، كرعان، شجاعان، سخيان، ثائران هلل . 



كىو أحد الدعاة إذل بيعة أخيو اإلماـ ٧بمد بن إبراىيم ُب مصر، بقي متخفيان هبا مدة عشر سنوات، 
بأمر اإلمامة، ىػ( هنض اإلماـ القاسم 199كا٤بأموف ٯبدخ ُب طلبو، ك٤با توُب أخوه ٧بمد بالكوفة سنة )

ىػ( ُب عهد 220عليها سنة ) -عىلىٍيهم السَّبلـ–ك٠بيت بيعتو )البيعة ا١بامعة( إلٝباع كجوه أىل البيت 
ا٤بعتصم العباسي، ك٤با عػاد إذل ا٢بجاز اشتهر أمره كطار صيتو، فطاردتو جيوش العباسية ُب اليمن كا٢بجاز، 

قرب ا٤بدينة يسمى )الرس(، كىو جبل أسود بالقرب من كاضطر إذل االختفاء ثانية، كاعتزؿ كاشَبل جببلن 
ذم ا٢بليفة على بعد ستة أمياؿ من ا٤بدينة، كإليو ينسب ىو كأكالده، كعاش ىناؾ بقية عمره حٌب توفاه 
اهلل، كدفن ىناؾ، كلو أخبار طواؿ ُب كتب التاريع . انظر: التحف شرح الزلف لئلماـ ا٢بجة/ ٦بدالدين 

 ( كمصادره . 882(، أعبلـ ا٤بؤلفْب الزيدية ترٝبة )149، 145اهلل تعاذل )ص بن ٧بمد ا٤بؤيدم أيده

 .3،ط145أنظر التحف شرح الزلف ص (ػ[103])

 -245(ػ ىو اإلماـ األعظم ا٥بادم إذل ا٢بق ٰبٓب بن ا٢بسْب بن القاسم بن إبراىيم الرسي، ][104])
، زاىد، شجاع ، متكلم لسن، خطيب ىػ[، من أئمة الزيدية، إماـ، ٦بتهد، ٦باىد، عادل، فقيو298

شاعر، نشأ ُب أحضاف العلم كالعمل كالتقول كا١بهاد، كترعرع ُب جبل الرس القريب من ا٤بدينة ا٤بنورة، 
كأخذ عن علماء ك٧بدثي اآلؿ كشيعتهم ، كاشتغل بالعلم من طفولتو، فظهر نبوغو، كاشتهر ُب اآلفاؽ، 

رس، كدعاه إذل ببلده، ككفد إليو أكابر رجاؿ اليمن يدعونو إذل كراسلو أبو العتاىية ا٥بمداشل إذل جبل ال
فلىٌب دعوتػهم كخرج إذل اليمن سنة  -صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم–ا٣بركج إليهم إلحياء سنة جده ا٤بصطفى 

 ىػ( فأحٓب اهلل بو الدين، كخٌلص بو اليمن من القرامطة كالفساد كالفًب . 284)

ُب ٘بديد مذىب اآلؿ، كدل يزؿ ٦باىدان ُب سبيل اهلل  -عىلىٍيو السَّبلـ–بعد اإلماـ زيد  كاعترب الرجل الثاشل
ىػ( كقربه هبا مشهور مزكر . انظر: 298مدافعان عن ا٢بق ناشران للفضيلة حٌب توفاه اهلل بصعدة سنة )

(، أعبلـ 183 -167التحف شرح الزلف لئلماـ ا٢بجة/ ٦بدالدين بن ٧بمد ا٤بؤيدم أيده اهلل تعاذل )ص
( كمصادره، كُب سّبتو كتاب )سّبة اإلماـ ا٥بادم )ع( كتب بركاية ا٢بافظ 1186ا٤بؤلفْب الزيدية ترٝبة )

 ٧بمد بن سليماف الكوُب ٤بؤلفها العلوم )طبع( . 

ىو اإلماـ ا٤برتضى لدين اهلل أبو القاسم ٧بمد بن اإلماـ ا٥بادم ٰبٓب بن ا٢بسْب بن القاسم بن  (ػ[105])
ىػ[، أحد أئمة الزيدية، ٦باىد، ٦بتهد، مطلق، كرع، زاىد . 310 -278يم الرسي ا٢بسِب العلوم ]إبراى

مولده ُب جبل الرس، كنشأ ُب أحضاف الفضيلة كالتقول، كأخذ عن أبيو كأخيو كعلماء عصره، كجاىد مع 
كفاة كالده اإلماـ أبيو كأيًسر كأقاـ بناحية بيت بوس )بصنعاء( حٌب ٚبلص من األسر . بايعو الناس بعد 

ىػ( فأقاـ ٗبدينة صعدة، كحكم أجزاء من اليمن، كقاتل القرامطة، ٍب تنازؿ كاعتزؿ عن 299ا٥بادم سنة )
ىػ(، كعاش عابدان زاىدان ذاكران حٌب أدركتو الوفاة بصعدة 304اإلمامة بعد كصوؿ أخيو الناصر اٞبد سنة )



حف شرح الزلف لئلماـ ا٢بجة/ ٦بدالدين بن ٧بمد ىػ(، كأخباره كثػّبة . انظر: الت311ُب ٧بـر سنة )
 ( كمصادره . 1086( ترٝبة )1013(، أعبلـ ا٤بؤلفْب الزيدية )ص190ا٤بؤيدم أيده اهلل تعاذل )ص

  (ػ[106])

ىو اإلماـ الناصر لدين اهلل ا٢بسن بن علي بن ا٢بسن بن علي بن عمر األشرؼ بن علي بن  (ػ[107])
ىػ[، من أئمة 304 -225، ا٤بعركؼ باألطركش ]-عىلىٍيهم السَّبلـ-ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب 

 الزيدية، كىو ثالث األئمة العلويْب بطربستاف، كا٤بؤسس الفعلي للدكلة الزيدية ىناؾ . 

ىػ(، ككفد إذل طربستاف، كمكث عند 284مولده با٤بدينة، كخرج إذل أرض الديلم داعيان إذل اهلل سنة )
اإلماـ ٧بمد بن زيد، فلما قتل خرج اإلماـ الناصر إذل الديلم، ككاف أىلها ٦بوسان فنشر اإلسبلـ بينهم، 

بْب رجل كامرأة ؛ ٍب زحف هبم  كاستمر يدعوىم إذل اهلل قرابة عشرين سنػة ؛ فأسلم على يديو ألف ألف ما
( شعباف سنة 25ىػ( كتوُب هبا ُب )302ىػ(، كدخل آمل سنة )301إذل طربستاف، فاستوذل عليها سنة )

ىػ( . أخباره كثّبة كمناقبو كفضائلو غزيرة . قاؿ ٧بمد بن جرير الطربم ُب تأرٱبو: دل ير الناس مثل 304)
ظر: التحف شرح الزلف لئلماـ ا٢بجة/ ٦بدالدين بن ٧بمد عدؿ األطركش كحسن سّبتو كإقامتو للحق . ان

 ( كمصادره . 306( أعبلـ ا٤بؤلفْب الزيدية ترٝبة )84ا٤بؤيدم أيده اهلل تعاذل )

 ُب )أ(: ىو كأصحابو .  (ػ[108])

  (ػ[109])

 ُب )ب(: كبينت .  (ػ[110])

 ب[ . -16هناية الصفحة ] (ػ[111])

 ُب )ب(: فَبل .  (ػ[112])

(، كركاه السمهودم ُب جواىر 455أخرجو اإلماـ علي بن موسى الرضا ُب الصحيفة )ص (ػ[113])
 ( . 1/205( كا٤بناكم ُب فيض القدير )2/220العقدين، كالديلمي ُب مأثور ا٣بطاب )

( عن أيب سعيد ا٣بدرم كلفظو: 775( رقم )2/300أخرجو ا٢بافظ ٧بمد بن سليماف الكوُب ) (ػ[114])
( كصححو ، كأخرجو ُب  2/7كية على منربم فاضربوا رأسو((، كأخرجو الذىيب ُب ا٤بيزاف ) ))إذا رأيتم معا

( ُب ترٝبة 2/192( كُب ا٤بيزاف )7/324(، كُب هتذيب التهذيب أيضان )5/110هتذيب التهذيب )
( عن أيب سعيد ا٣بدرم، كىػو فيو 6/2416عبدالرزاؽ الصنعاشل، كأخرجو ابن عدم ُب كتاب الكامل )

( من ترٝبة معػاكية من كتاب األنساب، كركاه 370( )ط( دار الفكر، كالببلذرم ُب ا٢بديث )5/1951)
 (، كُب كنوز ا٢بقائق للمناكم . 4/1/136ابن سعد ُب الطبقات )

كبا١بملة فللحديث أسانيد كمصادر ال تغىب، كقد ركاه ٝباعة من الصحابة ذكرىم اإلماـ ا٤بنػصور باهلل 
 الشاُب، باختبلؼ ُب اللفظ، كاٙباد ُب ا٤بعُب . انظر: شرح هنج الببلغة البن أيب ا٢بديد عبداهلل بن ٞبزة ُب



(، كالنصائح 144 -10/142(، كالغدير للعبلمة األميِب )3/149(، كسّب أعبلـ النببلء )1/760)
 الكافية ٤بن توذل معاكية للسيد ٧بمد بن عقيل )ط( أىػ. 

( قاؿ: حدثنا خضر بن أباف 2/304بن سليماف الكوُب ُب ا٤بناقب ) ا٣برب: أخرجو ا٢بافظ ٧بمد (ػ[115])
ا٥بامشي، قاؿ: حدثنا ٰبٓب بن عبدا٢بميد ا٢بماشل، عن أيب عوانة، عن األعمش، عن سادل بن أيب ا١بعد، 

( : ))معاكية يـو القيامة ُب صندكؽ من نار(-صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم–عن ثوباف، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
 . 

 ُب )أ(: بلغ بِب أيب سفياف .  (ػ[116])

( عن أيب 4/526دل أقف على ركاية )بنو سفياف(، كأخرج ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ على الصحيحْب ) (ػ[117])
( بلفظ: ))إذا بلغ 2/271ذر بلفظ: ))إذا بلغت بنو أمية أربعْب ...ا٣برب((، كأخرج الطرباشل ُب األكسط )

( 4/526(، كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ )11/402((، كأخرجو أبو يعلى ُب مسنده )بنو العاص ثبلثػْب...ا٣برب
(، كأخرج أٞبد ُب 1/ط104(، كركاه ا٢باكم ا١بشمي ُب تنبيو الغافلْب )ص8479، 8487برقم )

 ( بلفظ: ))إذا بلغ بنو أيب فبلف ثبلثْب ...ا٣برب(( . 3/80مسنده )

( عن ا٢باكم ا١بشمي من كتابو )سفينة العلـو 4/127أخرجو: اإلماـ ا٤بنصور باهلل ُب الشاُب ) (ػ[118])
(، كأخرج قريبان منو ابن 1/62( باإلسناد إذل أيب ذر )181ا١بامعة( )٨بطوط(، القندكزم ُب ينابيع ا٤بودة )

: ))من ناصب عليان بعدم فهو  -مصىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّ -ا٤بغازرل عن أيب ذر، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
كافر، كقد حارب اهلل كرسولو، كمن شك ُب علي فهو كافر((، كأخرجو أيضان أبو العباس ا٢بسِب ُب 

   ( .301ا٤بصابيح )ص

( عن الثعليب من تفسّبه باإلسناد إذل ابن 994( برقم )2453أخرجو ابن البطريق ُب العمدة ) (ػ[119])
 ( . 3/378(، كىو ُب فضائل ا٣بمسة )6/91عمر، كركاه ا٤بتقي ُب كنز العماؿ )

 أ[ . -10هناية الصفحة ] (ػ[120])

( رقم 61ازرل ُب ا٤بناقب )ص(، كابن ا٤بغ470أخرجو اإلماـ علي بن موسى الرضا ُب الصحيفة )  (ػ[121])
( بزيادة ُب ا٣برب: ))كىو فيها خالد ذائق العذاب األليم كلما ٪بت جلودىم بدؿ اهلل ا١بلود 95ا٢بديث )

 ليذكقوا العذاب األليم، ال يفَب عنهم ساعة كيسقوف من ٞبيم جهنم فالويل ٥بم من عذاب اهلل عز كجل((. 

ن عم أيب سفياف، يكُب أبا مركاف من مسلمة الفتح، كىو رأس ا٢بكم بن أيب العاص األموم: اب (ػ[122])
الدكلة ا٤بركانية، قاؿ الذىيب: كلو أدسل نصيب من الصحبة!! فتعجب ٥بذا القوؿ فالواقع أف ليس لو أدسل 

ألمور صدرت منو ، منها ٧باكاتو ُب بعض  -صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم-نصيب من الصحبة، نفاه الرسوؿ 
و كمشيو صلوات اهلل عليو، فنفاه كطرده، فنزؿ بالطائف منفيان حٌب خبلفة عثماف، كىو أحد ما نقم حركات



(، طبقات ابن سعد 1/358(، االستيعاب )2/107على عثماف ُب أمره .انظر: سّب أعبلـ النببلء )
(5/447 ،509 . ) 

هلل بن عمرك، كأخرجو الطرباشل ( عن عبدا6/344كاألثر النبوم ُب لعن ا٢بكم: أخرجو البزار ُب مسنده )
صىلَّى -( عن عبداهلل بن عمرك بن العاص قاؿ: أتيت النيب 7155( برقم )6/160ُب ا٤بعجم األكسط )
كتركت أيب يلحقِب فقاؿ: ))ليطلعن اآلف رجل لعْب(( فخفت أف يكوف أيب فلم أزؿ  -اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم

 عاص . خارجان كداخبلن حٌب طلع ا٢بكم بن أيب ال

فدعا  -صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم-كعن عبدالرٞبن بن عوؼ، قاؿ: كاف ال يولد ألحد مولود إال أتى النيب 
لو، فأدخل عليو مركاف بن ا٢بكم فقاؿ: ))ىو الوزغ بن الوزغ، ا٤بلعوف بن ا٤بلعوف(( أخرجو ا٢باكم ُب 

 ( قاؿ: حديث صحيح اإلسناد . 1/ ط4/526ا٤بستدرؾ )

( عن عبدالرزاؽ عن أبيو عن ميناء موذل 1/131ج ىذا ا٢بديث: أبو عبداهلل ا٤بركزم ُب الفًب )كأخر 
 ( . 2/59عبدالرٞبن بن عوؼ، كىو ُب فيض القدير للمناكم )

( عن عبداهلل بن الزبّب ، كقاؿ: ىذا 4/528كقػد أخرج حديث لعن ا٢بكم ككلده: ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ )
اؿ: ليعلم الطالب أف ىذا باب دل أذكر فيو ثلث ما ركم، كأف أكؿ الفًب ُب حديث صحيح اإلسناد ؛ ٍب ق

 ىذه األمة فتنتهم، كدل يسعِب فيما بيِب كبْب اهلل تعاذل أف أخلي الكتاب من ذكرىم . 

( بسنده عن 286أخرج خرب ا٢بسن البصرم ُب معاكية: اإلماـ ا٤برشد باهلل ُب األمارل االثنينية )خ/ (ػ[123])
 بن ىاركف عن سعيد عن قتادة . السكن 

( كفيو: كلد ألخي أـ سلمة غبلـ ؛ ٍب 4/539أخرجو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ على الصحيحْب ) (ػ[124])
قاؿ: ىذا حديث صحيح على شرط الشيخْب كدل ٱبرجاه . قاؿ ا٢باكم أيضان: ىو الوليد بن يزيد ببل شرؾ 

 ( قاؿ: ركاه أٞبد كإسناده حسن . 5/240ع الزكائد )كال مرية، كركاه ا٥بيثمي عن عمر بن ا٣بطاب ُب ٦بم

( عن سعيد بن ا٤بسيب عن عمر بن ا٣بطاب ، 109( برقم )1/18كأخرجو أٞبػد بن حنبل ُب مسنده )
قاؿ: كلد ألخي أـ سلمة . كركاه ا٢باكم ا١بشمي ُب جبلء األبصار )ٙبت الطبع(، كىو ُب فتح البارم ُب 

( )ط/ دار 10/580كقد استوَب ابن حجر طرقو . انظر: فتح البارم ) باب )تسمية الوليد ككراىة ذلك(
   ا٤بعرفة(.

أكرد خطبة مركاف بن ا٢بكم كدكره ُب أخذ البيعة ليزيد: كثّب من ا٤بؤرخْب، كالوارل على ا٤بدينة ىو  (ػ[125])
د الوليد كخوفو على الوليػد بن عتبػة بن أيب سفياف، كإ٭با قاـ مركاف بن ا٢بكم بأخذ البيعة عندما رأل ترد

نفسو، كقد عارض مركاف نفسو ىذه البيعة لوال كعود معاكية لو بوالية العهد بعد ابنو يزيد، كالقصة عريضة 
 مشهورة، كرسالة يزيد ا٣بمور إذل الوليد بن عتبة ُب أخذ البيعة بالقوة معركفة . 



(، 2/215تاريع اليعقويب )( ، 124(، أنساب األشراؼ )ج/ؽ/1/269انظر: تاريع اإلسبلـ للذىيب )
(، 358(، ا٤بصابيح أليب العباس )ص13/68(، تاريع ابن عساكر )1/178ا٣بوارزمي ُب مقتل ا٢بسْب )

 ( كما بعدىا. 4/250تاريع الطربم )

 اآلية غّب موجودة ُب )أ( .  (ػ[126])

(: ركل ىذا 1/142األنوار ) قاؿ اإلماـ ا٢بجة ٦بدالدين بن ٧بمد ا٤بؤيدم أيده اهلل تعاذل ُب لوامع (ػ[127])
( )طبعة دار 406ُب ٦بموعو )ص -صلوات اهلل عليهم–ا٣برب الشريف، اإلماـ زيد بن علي عن آبائو 

مكتبة ا٢بياة بّبكت(، كركاه من طريقو أعبلـ األئمة، كعلماء األمة، كركاه ٧بمد بن سليماف الكوُب ُب 
د ال ٙبصى كنظائر ال تستقصى، انتهى (، كعلى فصولو شواى1/479ا٤بناقب بسنده عن ا٢بارث )

 بتصرؼ . 

( كقاؿ: ركل الناصر 118ركل ا٣برب: ا٢باكم ا١بشمي ُب تنبيو الغافلْب عن فضائل الطالبيْب )ص (ػ[128])
 للحق بإسناده عن جعفر بن ٧بمد الصادؽ ..ا٣برب . 

 ما بْب ا٤بفتوحتْب ساقط زل )ب(، كىي ما تسمى غلطة نبيو .  (ػ[129])

 ُب )ب(: ُب ٨بالفتو .  (ػ[130])

 أ[ . -11هناية الصفحة ] (ػ[131])

صىلَّى اهلل عىلىٍيو -ركاه صاحب احمليط باإلمامة بسنده عن عبداهلل بن ا٢بسن، قاؿ: كاف رسوؿ اهلل  (ػ[132])
ع يذكر الفًب، كما يكوف من أمتو فمر علي بن أيب طالب فقاؿ: ))يا حذيفة ...ا٣برب(( . لوام -كآلو كسىلَّم

 ( . 1/1/147األنوار لئلماـ ا٢بجة/ ٦بدالدين بن ٧بمد ا٤بؤيدم أيده اهلل تعاذل )

 ُب )أ(: يدؿ .  (ػ[133])

   ُب )أ( : ما اطلعت . (ػ[134])

، انظر: -عىلىٍيو السَّبلـ–ا٣برب: أخرجو اإلماـ ا٤برشد باهلل ُب األمارل ا٣بميسية بسنده عن علي  (ػ[135])
 ( . 144 -1/1/143األمارل ا٣بميسية )

( بلفظ : ))اللهم أدر ا٢بق معو حيث دار(( 3/134ا٣برب ُب ا٤بستدرؾ على الصحيحْب مرفوعان ) (ػ[136])
( كلو شواىد من 2/236قاؿ : ىذا حديث صحيح على شرط مسلم كدل ٱبرجاه ، كىو ُب فيض القدير )

 أحاديث كثّبة ، انظر ذلك . 

( عن أيب ا١بعد عن أـ 2/284سليماف الكوُب ُب النماقب ) ا٣برب : أخرجو ا٢بافظ ٧بمد بن (ػ[137])
سلمة ، كأخرجو اإلماـ الناصر األطركش بسنده عن أـ سلمة ، كعنو ركاه ا٢باكم ا١بشمي ُب تنبيو الغافلْب 

 ( . 119ص)



ن ا٣برب: أخرجو اإلماـ الناصر األطركش، قاؿ: أخربشل أخي ا٢بسْب بن علي، قاؿ: أخربشل عبدالرٞب (ػ[138])
بن القاسم، قاؿ: حدثِب جندب بن كالق، قاؿ: حدثنا ٧بمػد بن عمر ا٤بازشل، عن عباد بن حبيب الكليب، 

: ))إف -صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم-عن أيب عبداهلل جعفر بن ٧بمد، عن أبيو، عن جده، قاؿ رسوؿ اهلل 
 يا علي، دل يبٌدلوا كدل يغٌّبكا(( . ُب السمػاء حرسان كىم ا٤ببلئكة، كإف ُب األرض حرسان كىم شيعتك 

كفيو: قاؿ أبو عبداهلل جعفر بن ٧بمد: )ما أعلمها ُب أحد من شيعتنا إال ُب أصحاب عمي زيػد بن علي، 
مضى من مشى منهم على منهاجو، كبقي من بقي منهم ينتظر فرجنا أىل البيت( . احمليط باإلمامة )خ( . 

 ( . 328(، كا٣بوارزمي ُب ا٤بناقب )ص119كركاه ا٢باكم ا١بشمي ُب تنبيو الغافلْب )ص

  (ػ[139])

كأخرج أبو سعد ا٤ببل ُب سّبتو قاؿ:))استوصوا بأىل بيٍب فإشل أخاصمكم عنهم غدان، كمن كنتي  (ػ[140])
 .321خصمو أخصمو، كمن أخصمو دخل النار((، إجازات ا٤بسورم 

أخرج كبلـ أمّب ا٤بؤمنْب: ا٢بافظ ٧بمد بن سليماف الكوُب ُب ا٤بناقب ُب كبلـ طويل: )فنحن  (ػ[141])
النجباء، أفراطنا أفراط األنبياء، كأنا سيد األكصياء، ك٫بن حزب اهلل كرسولو، كالفئة الباغية حزب الشيطاف، 

و، كال ىو منا كاهلل لو عدك فمن أراد أف يعلم ذلك فليمتحن قلبو فإف أشرؾ ُب حبنا عدكنا فليس ٫بن في
 ( . 1/2/106كجربيل كميكائيل كاهلل عدك الكافرين( . انظر: ا٤بناقب )

صىلَّى اهلل -ا٣برب: أخرجو اإلماـ ا٤برشد باهلل ُب األمارل ا٣بميسية بسنده عن أمّب ا٤بؤمنْب عن النيب  (ػ[142])
دف الرسالة، ليس أحد من ا٣ببلئق يفضل أىل قاؿ: ))٫بن أىل بيت شجرة النبوة، كمع -عىلىٍيو كآلو كسىلَّم

 ( . 1/154بيٍب غّبم(( انظر: األمارل ا٣بميسية )

، 623، 618ا٢بديث هبذا اللفظ كقريبان منو: أخرجو ا٢بافظ ٧بمد بن سليماف الكوُب بأرقاـ ) (ػ[143])
يح ( كقاؿ: صح2/486( من طرؽ عدة، كأخرجو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ على الصحيحْب )653، 651

( ، كا٥بيثمي ُب ٦بمع الزكائد 6260( برقم )7/22اإلسناد كدل ٱبرجاه، كالطرباشل ُب ا٤بعجم الكبّب )
(9/174 . ) 

ىػ( ُب األ٭بوذج ا٣بطّب: فلو كاف أىل البيت 1256قاؿ اإلمػاـ الشهيد الناصر عبداهلل بن ا٢بسن )ت 
 األربعة لكاف قد ذىب أىل األرض . 

( بلفظ مقارب، كاإلماـ علي بن 1/41من األئمة: اإلماـ ا٥بادم ُب األحكاـ )كقد أخرج كركل ىذا ا٣برب 
(، كاإلماـ ا٤بنصور 1/155( كاإلماـ ا٤برشد باهلل ُب األمارل ا٣بميسية )463موسى الرضا ُب الصحيفة )

 ( . 4/158باهلل ُب الشاُب )

  (ػ[144])



( بسنده عن 2/107الكوُب ُب ا٤بناقب )ا٣برب: أخرجو بلفظ مقارب ا٢بافظ ٧بمد بن سليماف  (ػ[145])
))أنا كأبرار عَبٌب كأطائب أركمٍب أحلم الناس  -صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم-٧بمد الباقر، قاؿ: قاؿ النيب 

صغاران كأعلمهم كباران فإف لبدكا فالبدكا ، كإف استنصرككم فانصركىم ٙبمدكا كتؤجركا، كال تستنفركىم 
 ت بكم عدككم(( . فتصرعكم ا٤بنية كيشم

كأخرج ذيل ا٢بديث ))قدموىم كال تقدموىم ...((: ا٢بافظ ٧بمد بن سليماف الكوُب ُب كتاب ا٤بناقب 
بلفظ: ))أكصيكم بأىل بيٍب خّبان فقدموىم كال تقدموىم ...ا٣برب(( .، كركاه اإلماـ ا٤بنصور باهلل ُب الرسالة 

العبلمة عبداهلل أٞبد بن الشرُب ُب مقدمة تفسّب  (، كقد نقلو1/16الناصحة كُب مقدمة كتاب الشاُب )
 ( طبعة أكذل . 35ا٤بصابيح )ص

(، قاؿ بعد حديث طويل: ))لن 5/166كلو شاىد آخر من حديث الثقلْب أكرده الطرباشل ُب الكبّب )
يتفرقا حٌب يردا علي ا٢بوض، كسألت عن ذلك ٥بما ريب، فبل تقدموىم فتهلكوا، كال تقصركا عنهم 

، كال تعلموىم فإهنم أعلم منكم(( ٍب أخػذ بيد علي فقاؿ: ))من كنت مواله ...إخل((، كىو ُب فتهلكوا
(، كلو شواىد فيما جاء من كبلـ أمّب 1/156(، كمقارب لو ُب األمارل ا٣بميسية )٦9/194بمع الزكائد )

ناقب الكوُب (، م1/1/153ا٤بؤمنْب اآلٌب، كابن مسعود، كأيب بن كعب . انظر: األمارل ا٣بميسية )
(1/225 ،419( ،)2/108 ،121.)   

 ( ٙبقيق د/ صبحي الصاحل. 97( رقم ا٣بطبة )143هنج الببلغة )ص (ػ[146])

ا٣برب: أخرجو اإلماـ أبو طالب ُب اإلمارل )الباب الثامن( بسنده عن ابن عباس . انظر: تيسّب  (ػ[147])
 ( . 130ا٤بطالب )ص

 )أ( .  ما بْب ا٤بفتوحتْب سقط من (ػ[148])

(، كأخرج أيضان 111 -1/110ا٢بديث بألفاظ متقاربة أخرجو اإلماـ ا٤بنصور باهلل ُب الشاُب ) (ػ[149])
( عن أيب 131( عن سلماف، ك)130( برقم )٫87بوه من مسند أٞبد بن حنبل، كمن طريق ابن ا٤بغازرل )

ماف، كا٢باكم ُب ( عن سل2952( برقم )2/191( عن جابر، كمن الفردكس للديلمي )132ذر، ك)
( عن 186( عن ابن عباس، ك)185( رقم )1/151السفينة، كساؽ األخبار بأسانيدىا، كابن عساكر )

( عن سلماف، 6( رقم )9/42سلماف، ترٝبة اإلماـ علي بتحقيق احملمودم، كا٢بموم ُب فرائد السمطْب )
( كُب آخر 88ناقب )ص( من ا٤ب14( عن علي، قاؿ احملمودم: أخرجو ا٣بوارزمي ُب فصل )7كرقم )

، ط: مصر(، كعزاه إذل أٞبد 2/450( )146( من مقتلو، كابن أيب ا٢بديد ُب شرح النهج )4الفصل )
 (. 315( )ص87ُب ا٤بسند كالفضائل، كالكنجي ُب كفاية الطالب )

ػ كقد ضمن كلمات ىذا ا٢بديث ٧بمد بن أٞبد بن عبيد اهلل الكاتب ا٤بعركؼ ))با٤بفيجَّع(( ا٤بتوَب ([150])
 ىػ( ُب قصيدة أ٠باىا )بذات األشباه( كإليك منها: 327)



 أيها البلئمي ٢بب عليا
 أٖبّب األناـ عرضت ال زلػ
 أشبو األنبياء كهبلن كزكالن 

 قم ذميمان إذل ا١بحيم خزيا  
 ن ا٥بدل مزكياػت مذكدان ع

 كفطيمان كراضعان كغذيا

كا٢بديث ركاه عبد الرزاؽ عن معمر عن الزىرم عن سعيد بن ا٤بسيب عن أيب ىريرة مع اختبلؼ اللفظ   
(، كابن ا٤بغازرل ُب مناقبو 1/133ال ا٤بعُب، كأخرجو اإلماـ ا٤برشد باهلل بنحوه ُب األمارل ا٣بميسية )

 (، كللحديث مصادر أخرل اكتفينا هبذا منها . 256( رقم )147)ص

٣برب: أخرجو صاحب احمليط باإلمامة )خ( قاؿ: أخربنا ٧بمد بن علي بن خلف، قاؿ: حدثنا ا (ػ[151])
٧بمدبن عمرك، قاؿ: حدثنا معاكية بن ىشاـ، عن عمرك بن حريث، عن برذعة بن عبدالرٞبن، عن أنس 

 -كآلو كسىلَّمصىلَّى اهلل عىلىٍيو -على رسػوؿ اهلل  -عىلىٍيو السَّبلـ–بن مالك، قاؿ: دخل علي بن أيب طالب 
فقاؿ: ))أنت أخي ككزيرم كخليفٍب ُب أىلي كخّب من أخلفو بعدم((، كأخرجو بلفظ مقارب ا٢بافظ 

   (، كلو شواىد كثّبة، انظر: أحاديث ا٤بناقب .٧1/445بمد بن سليماف الكوُب ُب ا٤بناقب )

، كعنو -عىلىٍيو السَّبلـ–( بسنده عن علي 232ا٣برب: أخرجو أبو العباس ا٢بسِب ُب ا٤بصابيح )ص (ػ[152])
 ( . 4/196اإلماـ أبو طالب ُب األمارل ُب )الباب ا٣بامس(، كاإلماـ ا٤بنصور باهلل ُب الشاُب )

 ُب )أ(: بعسيب .  (ػ[153])

 أ[. -13هناية الصفحة ] (ػ[154])

 سقط من )أ( .  (ػ[155])

( كقاؿ 465، 462، 2/62ا٤بناقب ) أخرجو بألفاظ متقاربة: ا٢بافظ ٧بمد بن سليماف الكوُب ُب (ػ[156])
احملمودم ُب ا٥بامش: كقريبان منو ركاه ابن عساكر بسنديو عن جابر بن عبداهلل األنصارم ٙبت الرقم 

( من  9(، كركاه ا٣بوارزمي ُب الباب )1/290( من ترٝبة أمّب ا٤بؤمنْب من تاريع دمشق )330_ 329)
 ( . 60)ص -عىلىٍيو السَّبلـ–كتابو: مناقب علي 

( قاؿ: حدثنا أٞبد بن ٰبٓب الصوُب قاؿ: حدثنا ا٢بسن بن 13/108ركل الطربم ُب تفسّبه ) (ػ[157])
ا٢بسْب األنصارم، قاؿ: حدثنا معاذ بن مسلم، حدثنا ا٥بركم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن 

-]الرعد[، كضع رسوؿ اهلل  ({7َىاٍد)}ِإنََّما أَْنَت ُمْنِذٌر َوِلُكلّْ قـَْوٍم جبّب، عن ابن عباس، قاؿ: ٤با نزلت: 
كأكمأ بيده إذل منكب علي –يده على صدره فقاؿ: ))أنا ا٤بنذر كلكل قـو ىاد  -صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم

 فقاؿ: أنت ا٥بادم يا علي بك يهتدم ا٤بهتدكف بعدم(( . 

ركف البغدادم صاحب أيب ثور، ( قاؿ: حدثنا الفضل بن ىا2/38كركاه الطرباشل ُب كتاب ا٤بعجم الصغّب )
كـر اهلل كجهو –حدثنا عثماف بن أيب شيبة، حدثنا ا٤بطلب بن زياد، عن السدم، عن عبد خّب، عن علي 



قاؿ: رسوؿ اهلل ا٤بنذر، كا٥باد رجل من ، ({7}ِإنََّما أَْنَت ُمْنِذٌر َوِلُكلّْ قـَْوٍم َىاٍد)ُب قولو تعاذل:  -ُب ا١بنة
 بِب ىاشم. 

( كٕبديث رقم 117( )ص-عىلىٍيو السَّبلـ–عيم األصبهاشل ُب كتابو )ما نزؿ من القرآف ُب علي كركاه أبو ن
(، قاؿ: حدثنا سليماف بن أٞبد، قاؿ: حدثنا ا٢بسْب بن إسحاؽ التسَبم، قاؿ: حدثنا أٞبد بن 31)

ء[، عن عطاء ٰبٓب الصوُب، قاؿ: حدثنا حسن بن حسْب العيرشل، قاؿ: حدثنا معاذ بن مسلم ا٥بركم ]الفرا
 :({7}ِإنََّما أَْنَت ُمْنِذٌر َوِلُكلّْ قـَْوٍم َىاٍد)بن السائب، عن سعيد بن جبّب، عن ابن عباس، قاؿ: ٤با نزلت 

بيده إذل منكب علي فقاؿ: ))أنت ا٥بادم يا علي بك يهتدم  -صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم-أكمى النيب 
 ا٤بهتدكف من بعدم(( . 

قاء الكوفية هبذا ا٢بديث عندما دخلت على معاكية كسأ٥با: ما تقولْب ُب موذل ا٤بؤمنْب كقد احتجت الزر 
 علي ؟ فأنشأت تقوؿ: 

 صلى اإللو على قرب تضمنو 
من حالف العدؿ كاإلٲباف 

 مقَبنان 

 نور تأجج فيو العدؿ مدفونا  
 فصار بالعدؿ كاإلٲباف مقركنا

 فقاؿ ٥با معاكية: كيف غيررت فيو ىذه الغريرة ؟  

]الرعد[، ا٤بنذر  ([157])({7}ِإنََّما أَْنَت ُمْنِذٌر َوِلُكلّْ قـَْوٍم َىاٍد)فقالت: ٠بعت اهلل ُب كتابو يقوؿ لنبيو: 
رسوؿ اهلل كا٥بادم علي كرل اهلل، كللحديث مصادر كثّبة اكتفينا هبذا منها . انظر شواىد التنزيل 

 (، مناقب الكوُب )طبع( . 1/394)

( ُب تفسّبه لآلية بأسانيد ٨بتلفة، ففي 1/400ركل ا٢باكم ا٢بسكاشل ُب )شواىد التنزيل( ) (ػ[158])
( قاؿ: حدثِب أبو ا٢بسن الفارسي، كأبو بكر ا٤بصرم، قاال: حدثنا أبو جعفر ٧بمد بن 422ا٢بديث )

قاؿ: حدثنا علي الفقيو إمبلء، قاؿ: حدثنا ٧بمد بن موسى ا٤بتوكل، قاؿ: حدثنا ٧بمد بن ٰبٓب العطار، 
أٞبد بن ٧بمد بن عيسى، عن القاسم بن ٰبٓب، عن جده ا٢بسن بن راشد، عن عمرك بن مفلس ، عن 

عن  -صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم-خلف، عن عطية العوُب، عن أيب سعيد ا٣بدرم، قاؿ: سألت رسوؿ اهلل 
 قاؿ: ذاؾ أخي علي بن أيب طالب . ]الرعد[،  ({43}َوَمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكَتاِب)قولػو تعاذل: 

( قاؿ: حدثنا علي بن سهيل، قاؿ: 29/55ركل الطربم ُب تفسّب اآلية ا٤بباركة من تفسّبه ) (ػ[159])
صىلَّى اهلل عىلىٍيو -حدثنا الوليد بن مسلم، عن علي بن حوشب، قاؿ: ٠بعت مكحوالن يقوؿ: قرأ رسوؿ اهلل 

]ا٢باقة[، ٍب التفت إذل علي ؛ فقاؿ: ))سألت اهلل أف ٯبعلها  ({12اِعَيٌة)}َوَتِعيَـَها أُُذٌن وَ : -كآلو كسىلَّم
 فنسيتو.  -صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو كسىلَّم–: فما ٠بعت شيئان من رسوؿ اهلل -رضي اهلل عنو–أذنك(( قاؿ علي 



(، كركاه 1007( ُب ا٢بديث )2/361كركاه بسنده أيضان ا٢باكم ا٢بسكاشل ُب كتابو )شواىد التنزيل( )
(، كركاه الببلذرم ُب 74( ُب ا٢بديث )266أبو نعيم ا٢بافظ ُب كتابو )ما نزؿ من القرآف ُب علي( )ص

(، كركاه السيوطي ُب ٝبع ا١بوامع 2/121( من ترٝبة اإلماـ علي ُب أنساب األشراؼ )83ا٢بديث )
(، كركاه 197( )ص364 -363(، كركاه ابن ا٤بغازرل ُب مناقبو بسندين ُب ا٢بديث رقم )2/308)

(، كركاه أبو ا٢بسن الواحدم ُب كتاب أسباب النزكؿ 180الكنجي الشافعي ُب كفػاية الطالب )ص
 (. 1/329(، كركاه الفّبكزأبادم ُب كتاب فضائل ا٣بمسة )329)ص

( عن شهر بن حوشب عن أـ سلمة من 55ا٣برب بلفظو: أخرجو اإلماـ أبو طالب ُب األمارل )ص (ػ[160])
(، 3/134(، كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ )14/320 ثابت، كا٣بطيب البغدادم ُب تاريع بغداد )حديث أيب

(، كالسيوطي ُب تاريع 86كقاؿ: ىذا حديث صحيح اإلسناد، كركاه ا٢باكم ا١بشمي ُب تنبيو الغافلْب )ص
ـ ( عن أ9/134(، كا٥بيثمي ُب ٦بمع الزكائد )80(، كالشلبنجي ُب نور األبصار )ص181ا٣بلفاء )ص

 ( . 75سلمة أيضان، كقاؿ: كركاه الطرباشل ُب الصغّب كاألكسط، كركاه ابن حجر ُب الصواعق )ص

انظر تفاصيل كمركيات ىذه الفضائل ُب كتب ا٤بناقب ا٤بطبوعة: مناقب ابن ا٤بغازرل الشافعي )ط(،  (ػ[161])
البطريق )ط(، كا٤بظاف  كمناقب ٧بمد بن سليماف الكوُب )ط(، كمناقب الكنجي )ط(، كتاب العمدة البن 

 كثّبة ال ٙبصى . 

  (ػ[162])

( عن ابن عباس، كقاؿ الشيع 1/557ا٣برب: أخرجو ا٢بافظ ٧بمد بن سليماف الكوُب ُب ا٤بناقب ) (ػ[163])
 ( . 2ص) -عىلىٍيو السَّبلـ–احملمودم: ركاه ا٣بوارزمي مسندان عن ابن عباس ُب مقدمة كتاب مناقب علي 

 ب[ . -26حة ]هناية الصف (ػ[164])

  (ػ[165])

حديث الكساء ا٤بشهور أحد األحاديث الٍب تفوؽ درجة التواتر ، كىو الذم خصص آية التطهّب  -( [166])
 ُب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كعلي كفاطمة كا٢بسن كا٢بسْب عىلىٍيهم السَّبلـ . 

ركاه من الصحابة : أمّب ا٤بؤمنْب ، كا٢بسن السبط ، كفاطمة الزىراء ، كعبداهلل بن العباس ، كعبداهلل بن 
جعفر ، كجابر بن عبداهلل ، كأـ ا٤بؤمنْب أـ سلمة ، كابنها عمر بن ايب سلمة ، كعائشة ، كالرباء بن عازب 

٣بدرم ، كأنس بن مالك ، كسعد بن ايب ، ككاثلة بن األسقع ، كأبو ا٢بمراء موذل النيب ، كأبو سعيد ا
 كقاص . 

( عن شهر بن حوشب 7021( رقم )12/451كا٢بديث عن أـ سلمة أخرجو : أبو يعلى ُب مسنده )
(، كالطرباشل ُب ا٤بعجم الكبّب بطرؽ عدة ففي  26551( رقم )6/292عن أـ سلمة ، كأٞبد ُب مسنده )

( 2664، 2663( رقم )3/53سلمة ، كُب ) ( عن ايب سعيد ا٣بدرم عن أـ2662( رقم )3/52) 



بطريقْب عن كىب بن عبداهلل بن زمعة عن أـ سلمة ، كعن شهر بن حوشب بثبلث طرؽ ، كُب 
( عن حكيم 750( رقم )23/327( عن عطاء بن يسار عن أـ سلمة ، كُب )627( رقم )23/286)

ق آخر غّب الثبلث ( عن شهر بن حوشب بطري768( رقم )23/333بن سعد عن أـ سلمة ، كُب )
( عن عطاء بن يسار عن 3558( رقم )2/451الطرؽ األكذل . كا٢باكم ُب ا٤بستػدرؾ على الصحيحْب )

( عن عطاء بن يسار بطريق أخرل ، كا٣بطيب البغدادم ُب 4705( رقم )3/158أـ سلمة ، كُب )
ُب تفسّبه  ( عن أيب سعيد ا٣بدرم عن أـ سلمة ، كالطربم4743( رقم )9/126تاريع بغداد )

( بطرؽ عدة أيضان 3/485( بطرؽ عدة منها عن أيب ىريرة عن أـ سلمة ، كابن كثّب ُب تفسّبه )22/7)
 . 

( ، كا٢بافظ ٧بمد بن سليماف الكوُب 130كأخرجو اإلماـ أبو طالب عن شهر بن حوشب ُب األمارل )
ن أخرجو عنها ا٢باكم ( عن عمرة عن أـ سلمة ، ك٢بديث عمرة طرؽ عدة ، ك٩ب1/132ُب ا٤بناقب )

 ( . 1( )ط/2/82ا٢بسكاشل ُب شواىد التنزيل )

 ما بْب ا٤بفتوحتْب سقط من )أ( .  (ػ[167])

 سقط من )أ( .  (ػ[168])

 انظر ذلك ُب كتب ا٤بناقب ا٤بشار إليها سابقان .  (ػ[169])

ه عن الرباء بن عازب، ( بسند2/25أخرجو: اإلماـ ا٤بنصور باهلل عبداهلل بن ٞبزة ُب الشاُب ) (ػ[170])
( 1/302(، كالكوُب ُب ا٤بناقب )375( رقم )202كأخرجو أيضان ابن ا٤بغازرل الشافعي ُب ا٤بناقب )ص
( للشرُب، كقد نقلو عن ا٤بؤلف: ))أخرجو هبذا 1/133بدكف الذيل، كُب ىامش كتاب ا٤بصابيح الساطعة )

( ُب ا٤بناقب، كا٢بافظ أبو نعيم 375حديث ) (، كابن ا٤بغازرل636اللفظ فرات الكوُب ُب تفسػّبه رقم )
(، كما 35/356(، كأكرده اجمللسي ُب البحار عن فرات كالركضة )35/359فيما نزؿ، كما ُب البحار )

(، كللحديث شواىد كثّبة، أما ذيلو كىو 57أكرده ا٢بسكاشل ُب شواىد التنزيل عن فرات أيضان حػديث )
عىلىٍيهم -واىد ٝبة من طرؽ متعددة عن الباقر كالصادؽ كأمّب ا٤بؤمنْب قولو: ))القرآف أربعة أرباع(( فلو ش

 كغّبىم . انتهى من ىامش )ا٤بصابيح الساطعة( .  -السَّبلـ

قاؿ:  -عىلىٍيو السَّبلـ–( قاؿ: كُب ا٤بناقب عن األصبغ بن نباتة عن علي 1/126كُب ينابيع ا٤بودة ) (ػ[171])
ينا، كربع ُب عدكنا، كربع سنن كأمثاؿ، كربع فرائض كأحكاـ، كلنا كرائم )نزؿ القرآف على أربعة أرباع ربع ف

، قاؿ: ىذا ا٢بديث -عىلىٍيو السَّبلـ–القرآف( أيضان عن أيب ا١باركد كأيب بصّب كخيثمة كىم ٝبيعان عن الباقر 
(، كعنو: ا٢بسكاشل ُب 47 -46بلفظو . قلت: كأخرجو فرات الكوُب ُب تفسّبه من عدة طرؽ )ص

 ( . 133د التنزيل، كىو ىناؾ من طرؽ عديدة . من ىامش األنوار الساطعة )صشواى



( عن أيب الزبّب عن جابر بن 89( برقم )1/58ا٣برب: أخرجو ا٢باكم ا٢بسكاشل ُب شواىد التنزيل ) (ػ[172])
 عبداهلل األنصارم . 

احمليط يبلغ بو أنس بن ( بسنده عن صاحب 1/4/123أخرجو اإلماـ ا٤بنصور باهلل ُب الشاُب ) (ػ[173])
مالك، كأخرجو أيضان ا٢بافظ ٧بمد بن سليماف الكوُب ُب ا٤بناقب، من طرؽ عدة عن أنس بن مالك 

ت( ،  42/386(، كأخرجو ابن عساكر ُب تاريع دمشق )431، 391، 361، 313، 1/312)
صبهاشل ُب كتاب حلية كقاؿ الشيع ٧بمد باقر احملمود ُب ىامش مناقب الكوُب: ركاه ا٢بافظ أبو نعيم األ

(، 41)ص -عىلىٍيو السَّبلـ–(، كركاه ا٣بوارزمي ُب الفصل السابع من كتابو مناقب علي 1/63األكلياء )
من كتاب الآللئ ا٤بصنوعة  -عىلىٍيو السَّبلـ–كأيضان ركاه بسنده عن أيب نعيم السيوطي من فضائل علي 

( من كتاب فرائد 27أيب نعيم ُب الباب )( )ط/بوالؽ(، كركاه أيضان ا٢بموئي بسنده عن 1/186)
   ( )ط/ بّبكت( .1/145السمطْب )

 ُب )أ( ، )ب( : كعرؼ ، كما أثبت تصويب .  -( [174])

 ُب )ب(: فضائع. (ػ[175])

 (. 66ُب )ب(: أغمادىم، كالكبلـ مستوحى من هنج الببلغة، رقم ا٣بطبة ) (ػ[176])

 ما بْب ا٤بعكوفتْب سقط من )أ( .  (ػ[177])

( من حديث أيب بكر 1/69ا٣برب: أخرجو بلفظ مقارب: أبو القاسم ا١برجاشل ُب تاريع جرجاف ) (ػ[178])
 . 

 ( . 147دل أقف عليو، كىو مركم ُب كبلـ أمّب ا٤بؤمنْب ُب هنج الببلغة رقم ا٣بطبة ) (ػ[179])

 ما بْب ا٤بفتوحتْب سقط من )أ( .  (ػ[180])

   ػ ُب )ب(: ك٧باربة الشيطاف.([181])

 ُب )ب(: ا٤بظلومْب .  (ػ[182])

 ما بْب ا٤بفتوحتْب سقط من )أ( .  (ػ[183])

 ُب )ب(: كيعاكنوف .  (ػ[184])

 ُب )ب(: ٱبطب .  (ػ[185])

(، كابن أيب النجم ُب درر األحاديث 224أخرج ا٣برب: اإلماـ أبو طالب ُب تيسّب ا٤بطالب )ص (ػ[186])
 ( . 66لنبوية باألسانيد اليحيوية )صا

   ا٣برب: ركاه صاحب ا١بامع الكاُب )خ( ُب باب إمامة الصبلة . (ػ[187])

 ُب )أ(: الذين .  (ػ[188])

 ( ٙبقيق د/ صبحي الصاحل . 147( رقم ا٣بطبة )204ا٣برب ُب هنج الببلغة )ص (ػ[189])



 ب[ . -27هناية الصفحة ] (ػ[190])

 ُب )أ(: حلمهم .  (ػ[191])

 ُب )أ، ب(: كصاحب ناطق، كما أيثبت من هنج الببلغة .  (ػ[192])

 سقط من )أ( .  (ػ[193])

 عجز البيت كما ىو ُب )أ، ب( كىو غّب كاضح كمنزحف .  (ػ[194])

 الوتْب: عرؽ ُب القلب ٯبرم منو الدـ إذل العركؽ بانقطاعو ينقطع عمر اإلنساف .  (ػ[195])

 ط من )ب( . سق (ػ[196])

 ب[ . -28هناية الصفحة ] (ػ[197])

الكبلـ مستوحى من )هنج الببلغة( كفيو : قولو فاتقى عبده ربو كما بعده أكامر بصيغة ا٤باضي ،  -( [198])
 كٯبوز أف يكوف بيانان للتزكد ا٤بأمور بو )ىامش الشيع ٧بمد عبده( . 

 ( . 2/192(، البياف كالتعريف )1261( برقم )2/235ا٣برب: ُب مسند الشهاب ) (ػ[199])

)عباد اهلل ال تقاتلوا عدككم على الشك فتضلوا عن سبيل اهلل، كلكن البصّبة البصّبة ٍب القتاؿ  (ػ[200])
...( ىذا الكبلـ من خطبة لو خطبها أصحابو حْب أظهر دعوتو . انظر ا٢بدائق الوردية )مصورة 

1/141 . ) 

 ُب )أ(: كغصت الظلماء .  (ػ[201])

 ما بْب ا٤بفتوحتْب سقط من )أ( .  (ػ[202])

ػ أخرجو ٧بمد بن سليماف الكوُب عن ٞبداف بن عبيد عن علي بن عبدا٢بميد، عن حفص، عن ([203])
صىلَّى اهلل عىلىٍيو كآلو -عبدا٢بميد بن سهل، عن أيب داكد ا٥بمداشل، عن معقل بن يسار، قاؿ رسوؿ اهلل 

دم ...ا٢بديث بطولو((، كركاه عنو علي بن ٧بمد العلوم صاحب سّبة : ))يطلع قرف ا١بور من بع-كسىلَّم
   ( .25اإلماـ ا٥بادم ٰبٓب بن ا٢بسْب )ص

 ُب )أ، ب(: كركب، كما أثبت من السّبة .  (ػ[204])

   ػ ُب السّبة: كغِب بالقرآف على ا٤بعازؼ .([205])

أمّب ا٤بؤمنْب، كركاه عنو علي بن ٧بمد ػ أخرج ا٣برب: ا٢بافظ ٧بمد بن سليماف الكوُب بسنده عن ([206])
   ( طبعة دار الفكر .26، 25العلوم صاحب )سّبة اإلماـ ا٥بادم( انظر: سّبة ا٥بادم إذل ا٢بق )ص

ػ انتهى كتاب الرسالة البديعة ا٤بعلنة بفضائل الشيعة للفقيو عبداهلل بن زيد العنسي، ككجد ُب أكاخر ([207])
 لتوارل: النسع ا٤بعتمدة ما لفظو على ا

 أ[ . -20ما لفظو: ٛبت الرسالة ا٤بباركة كا٢بمد هلل رب العا٤بْب ] أوًَل النسخة )أ(،



ما لفظو: كا٢بمد هلل رب العا٤بْب كصلى اهلل كسلم على سيدنا ٧بمد كآلو الطاىرين  ثانياً: النسخة )ب(،
ىػ( 1348ادل األكذل سنة )ٛبت الرسالة بعوف اهلل كمغفرتو كاف الفراغ من نقلها ليلة السبت سلع شهر ٝب

ٜبانية كأربعْب كثبلٜبائة كألف بعناية الوالد ا٤بوذل العبلمة كالدم كقرة عيِب القاضي صاحل بن عبػداهلل ا١بمارل 
ٝبلهم اهلل كحفظهم ٕبق ٧بمد كآلو كال حػوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم كصلى اهلل كسلم على سيدنا 

حقر العباد إذل اهلل الراجي عفو ربو علي بن صاحل بن عبداهلل ا١بمارل غفر اهلل ٧بمد كآلو الطاىرين ، بقلم أ
 ب[. -31لو كلوالديو آمْب اللهم آمْب ]

  

 


